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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e cinquenta e cinco, do dia dezessete do mês de agosto, do ano de dois mil 
e vinte e um, 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 e 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 Delegado 
Washington. A 1ª Secretária justificou a ausência do vereador Delegado Washington que 
se encontra em atestado médico. Em seguida, o Presidente solicitou a todos a ficar de pé 
em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um 
trecho bíblico: Marcos 16: 15, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a 
fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada em 16.08.21. Em 
seguida, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o 
vereador Evilázio Chaves, que cumprimentou a todos presentes e agradeceu sobre a 
indicação que fez junto com a vereadora Bella para reparos das entradas que dão acesso 
a Colônia Centro dos Morais que foi atendida pelo Gestor municipal, mas existe uma 
curva que é cheia de pedra e precisa ser organizada e ira sim cobrar para que venha 
trafegar carretas para levar calcário para os produtores com menor custo. Parabenizou o 
senhor Wilker Muniz – Secretário de Obras, pelo trabalho que vem desenvolvendo como 
também o Prefeito Municipal e espera que continuem assim. Por não haver matérias a 
serem deliberados na Ordem do Dia, o Presidente passou a sessão a fase de 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Todos os vereadores dispensaram o uso da palavra. Nas 
considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou para 
a próxima sessão ordinária que acontecerá amanhã no horário regimental. E por não 
haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às nove horas e quatro 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. Denison 
Moreira ____________________ Vice-presidente.  ***************************************** 
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