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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às nove horas, do dia vinte e um, do mês de novembro, 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 Gabriel Salomão, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª Secretaria, Hugo 
Tomé na 2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. Solicitou a 1ª Secretária 
a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador Jurandir 
Guedes. O Presidente justificou a ausência do vereador Jurandir dizendo que o mesmo 
está em viagem em prol desta municipalidade. Em seguida, solicitou a todos a ficar de 
pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido 
um trecho bíblico: Provérbios 29: 23, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente 
solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 14ª Sessão 
Ordinária, realizada em 19.10.22; Projeto de Decreto Legislativo nº 008/22- CMR de 
22.08.22, de autoria do Nilton Cesar que Reconhece como Entidade de Utilidade 
Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPLOSÃO DE REDENÇÃO. Em 
questão de ordem, o Presidente incluiu na pauta o Projeto de Lei n. 009/2022-GPM; 
Oficio n. 027/2022-GPM/RED, que trata sobre o Orçamento Municipal para o ano de 
2023; Projeto de lei n. 009/22-GPM/RED, de 17.11.2022, que estima a receita e fixa a 
despesa do município de Redenção – Pará, para o ano de 2023 e dá outras 
providencias; Oficio n. 0224, origem Gabinete da Prefeitura, Assunto: Respostas as 
indicações. Após lidas, as matérias, Em seguida, o Presidente fez 
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 008/22-CMR. Projeto de lei n. 009/2022-GPM/RED, e para a 
Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei n. 009/2022-GPM. Na sequência, 
declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: assumiu a tribuna o vereador Nilton César, 
que agradeceu ao povo de Redenção, por que ontem aconteceu a nível de brasil a 
caminhada passos que salvam e agradeceu aos servidores e população que contribuiu 
com o Hospital de Barretos, na compra de camisetes e transferências bancárias. 
Informou que o câncer é uma doença que quando acomete um ente querido da família 
toda ela sofre, sabe disse por quando a sua mãe foi acometida sofreu muito. Agradeceu 
a quase 1.300 votos das pessoas que de forma espontânea votou em sua pessoa 
quando concorria o prêmio master em Redenção na categoria vereador do ano. Ficou 
feliz por que foram votos verdadeiros e parabenizou aos vencedores que mais se 
destacaram. Destacou a perca de dois pioneiros de Redenção Dr. Lujan e o senhor 
Piauí. Por fim, pediu aos vereadores para juntos votarem no Título de Utilidade Pública 
Municipal a ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPLOSÃO DE REDENÇÃO. Em aparte, o 
vereador João Lúcio, disse que se não tiver apresentado ainda moção de pesar as 
famílias ilutadas, pediu que fosse feita moções de pesar as mesmas em nome de todos 
os vereadores, por que acha ser importante deixar registrado os sentimentos desta 
casa. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que disse ao líder de governo Rodrigo 
Universo, que tem recebido inúmeras reclamações do postinho de saúde do setor 
Jardim Ariane, em que tanto a portaria como os atendentes daquela unidade não está 
atendendo bem os pacientes e precisam rever isso por que não é a primeira vez que 
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recebe esse tipo de reclamação desta mesma unidade, portanto, pediu providencias por 
parte do Governo Municipal ao que ora apresenta. Registrou outros casos semelhantes 
e espera uma resposta. Pediu para que conversem com os médicos das unidades de 
saúde, por que já perderam duas crianças por que as mães gestantes não foram 
encaminhadas para o Hospital Regional sendo que se apresentavam gravidez de risco. 
Não estar fazendo oposição simplesmente está defendendo aquilo que é certo. Pediu 
para sentarem com os médicos que são responsáveis pela saúde dessas mulheres 
gestantes e buscar orienta-los para não se repetir negligencia médica que leve a morte 
de nossas crianças, e que aquilo que precisa ser feito deve ser feito. Parabenizou o 
vereador Leandro Onofre pelo prêmio master. Agradeceu aos quase 3.000 votos que 
recebeu, e parabenizou o vereador Nilton César que também foi muito bem votado. 
Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que informou aos colegas vereadores 
sobre uma solicitação constante nas redes sociais que tem recebido da população, 
sobre os buracos nas ruas de nossa cidade que surgem em uma velocidade muito 
grande nesta época do ano. Já fez um oficio ao Prefeito e ao Secretário de Obras, e o 
mesmo já respondeu que ainda hoje começara a operação tapa buracos com um 
grande número de pessoas para fazer isso. Parabenizou a todos os vereadores pelo 
trabalho e tem visto que esta casa de fato tem mostrado mais resultados do que as 
outras legislaturas. E comunicou que a diferença foi muito pouco em relação aos 
vereadores que concorrem o prêmio master e que isso mostra que ganharam juntos 
esse prêmio. Cada vereador tem uma bandeira e a diferença desta casa é que todos 
trabalham pelas bandeiras que foram levantadas. Assumiu a tribuna o vereador 
Denison Moreira, disse que esse mês de novembro tem sido o mês de muitas 
caminhadas, mês que se comemora a consciência negra e parabenizou as escolas que 
comemora esse dia de forma dinâmica, com apresentações e assim transferindo 
aprendizado para todos. Ontem esteve com a Secretaria Saúde e alguns 
representantes dessa área em nossa cidade e estavam discutindo sobre assuntos de 
fazer com que a saúde municipal melhore, como cobrança de funcionamento de alguns 
atendimentos e acredita que tem tudo para melhorar. Agradeceu ao Prefeito Municipal 
pela parceria que fez com sua pessoa em realizar a grande obra que foi a perfuração 
de um poço para atender moradores da zona rural de nosso município. Por não haver 
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 próxima sessão ordinária que acontecerá amanhã no horário 
regimental. E declarou encerrada a sessão às nove horas e quarenta e dois minutos. 
Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. 
Denison Moreira _________________ Vice-presidente. *********************************** 
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