
1 

 

 
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às oito horas e quarenta e cinco minutos, do dia vinte e um, do mês de outubro, do ano 
de dois mil e vinte e dois, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Redenção – 
PA. Plenário Pedro Alcântara, reuniram os Vereadores do Município de Redenção, sob 
a Presidência do vereador Denison Moreira, auxiliado pelos vereadores Renival na 1ª 
Secretaria e Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou ao 1º Secretária a fazer verificação 
do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Neguinho Eletricista, Nilton 
César, Gabriel Salomão, Bella, Delegado Washington, Jurandir Guedes e Zé Roberto. 
O Presidente justificou ausência do vereador Nilton Cesar que cumpre compromisso 
parlamentar. Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras 
Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Salmos 29: 1, 
pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou ao 1º Secretário a fazer a leitura 
do EXPEDIENTE: Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada em 20.10.22; Projeto de 
Lei nº 006/22- GPM de 15.09.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 
reestruturação do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, no Município de Redenção 
e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 008/22- GPM de 19.09.22, de autoria do 
Poder Executivo, que “dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei 
Orçamentária do Município de Redenção Pará, para o exercício de 2023 e, dá outras 
providências”; REQUERIMENTO N º 012/2022-CMR, de 20.10.2022 de autoria do 
Vereador Leandro Onofre e outros que Requer Urgência Especial na tramitação do 
Projeto de Lei nº 006/22- GPM de 15.09.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
sobre reestruturação do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, no Município de 
Redenção e, dá outras providências. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao 
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento para apresentar parecer ao Projeto 
de Lei nº 008/2022 – GPM – (LDO). Assumiu a tribuna o vereador/relator Rodrigo 
Universo, que cumprimentou a todos presentes e disse que a referida matéria após 
passar por analise foi constatada que a mesma tem boa redação, é oportuno, não 
consta nenhum indício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, cumpre com as 
exigências de publicidade, estando, portanto, apto a tramitar por esta casa de leis. Em 
seguida, o Presidente apresentou em discussão o referido parecer supra citado. Como 
ninguém se manifestou, o mesmo foi a votação. O PARECER FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Na sequência, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: 
Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Em seguida, declarou aberta a 
ORDEM DO DIA: (Ausentes os vereadores Neguinho Eletricista, Nilton César, Gabriel Salomão, Bella, 

Delegado Washington, Jurandir Guedes e Zé Roberto). Apresentou em votação o 
REQUERIMENTO N º 012/2022-CMR. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Na 
sequência, nomeou a Relator Especial o vereador Rodrigo Universo, para apresentar 
parecer ao Projeto de Lei nº 006/22- GPM. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo 
Universo, que informou que a referida matéria tem boa redação, não possui nenhum 
tipo de inconstitucionalidade, e tendo em vista que a não votação desse projeto pode 
prejudicar a questão da merenda escolar, solicitou que o deliberem e em seguida o 
aprovem. Após, o Presidente apresentou em discussão o referido parecer supracitado. 
Como ninguém se manifestou, o mesmo foi a votação. O PARECER FOI APROVADO 
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POR UNANIMIDADE. Na sequência, o Presidente apresentou em discussão única o 
Projeto de Lei nº 006/2022 – GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi 
apresentou em votação única e final. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, 
apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 008/2022 – GPM – (LDO). 
Como ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado em votação em 1º turno. FOI 
APROVADO POR UNANIMIADE. Por não haver mais matérias a serem deliberadas na 
Ordem do Dia, o Presidente passou a Sessão a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: 
Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Nas considerações finais: O 
Presidente agradeceu a todos presentes e os convidou para participarem da 1ª Sessão 
Extraordinária que acontecerá logo após esta. E declarou encerrada a sessão às dez 
horas. Pela aprovação. Denison Moreira ________________ Presidente. Renival 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. ********* 
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