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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às nove horas e quarenta e quatro minutos, do dia oito, do mês de dezembro, 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, Jurandir Guedes na 2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. 
Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos 
vereadores Renival e Hugo Tomé. Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação 
as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: 
Isaias 45: 5, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária a fazer 
leitura do EXPEDIENTE: Ata da 22ª Sessão Ordinária, realizada em 07.12.22; Projeto de 
Lei Complementar nº 008/22- GPM de 19.09.22, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a política urbana e ambiental do Município e institui o “Plano Diretor 
Participativo de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município de Redenção” de 
acordo com o disposto no Art. 40 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – 
Estatuto da Cidade e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 010/22- GPM de 29.11.22, 
de autoria do Poder Executivo, que Reestrutura o Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M, 
no âmbito do Município de Redenção-PA e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 
011/22- GPM de 29.11.22, de autoria do Poder Executivo, que disciplina as atribuições e os 
procedimentos para Contratação por Tempo Determinado para atender a necessidade de 
excepcional interesse público no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações 
do Município de Redenção-PA e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 005/22- CMR 
de 22.11.22, de autoria do Nilton Cesar Altera a Lei nº 817/2020 que “institui atendimento 
preferencial as pessoas portadoras de autismo”. Oficio n. 293/22-ACIR, ao presidente da 
Câmara Municipal de Redenção, que solicita uma reunião para discutir sobre alteração da 
Lei Orgânica do Municipal de Redenção. Em Questão de Ordem, o vereador Neguinho 
Eletricista, apresentou a Mesa Diretora para fazer parte da pauta a Indicação n. 156/22-
CMR, de sua autoria, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Bráulio 
Wenceslau Gurjão em toda a sua extensão. O Presidente acatou a referida solicitação 
supracitada, e determinou a 1ª Secretária a fazer a leitura. Após, passou a palavra ao 
Relator da Comissão de Justiça e Redação Final, aprovando o   Relatório que contém 
as Emendas da Comissão de Desenvolvimento e Habitação, e demais Emendas 
individuais, ao Projeto de Lei Complementar nº 008/22-GPM, que dispõe sobre o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental do Município de Redenção. Assumiu a 
tribuna o vereador/relator Evilázio Chaves, que afirmou que a comissão de justiça fez todo 
analise do processo, juntamente com as emendas apresentadas, e afirmou que a matéria é 
constitucional, tem boa redação, é oportuno e estar apto a tramitar, portanto, apresentou 
parecer pela tramitação da matéria. Após, o Presidente apresentou em discussão o referido 
parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, o parecer foi submetido 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, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausentes os vereadores Renival e 
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008/2022-GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado em votação em 
1º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Na sequência, foi apresentado em 
discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 010/2022-GPM. Como ninguém se manifestou, 
o mesmo foi apresentado em votação em 2º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Em seguida, foi apresentado em discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 011/2022-
GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi submetido em votação em 2º turno. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, foi apresentado em discussão em 2º turno 
o Projeto de Lei nº 005/2022-CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi submetido 
a votação em 2º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Por não haver mais 
matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia, o Presidente passou a Sessão a fase de 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que agradeceu aos 
colegas vereadores que votaram a favor da emenda que altera a lei que trata sobre o 
autismo, sendo que hoje em Redenção há mais de 150 famílias que tem uma criança com 
autismo em casa, e uma mãe que tem esse filho, vive 24h para cuidar dele. Apenas busca 
conscientizar através dessa lei os estabelecimentos comerciais a colocarem uma placa de 
identificação de atendimento preferencial também ao autista. Nas considerações finais: O 
Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou para a aproxima sessão ordinária 
que acontecerá amanhã no horário regimental. E declarou encerrada esta sessão às dez 
horas. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Jurandir Guedes ________________ 2º Secretário. 
Denison Moreira _________________ Vice-presidente.****************************************  
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