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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às nove horas e três minutos, do dia vinte e dois do mês de setembro, 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, Hugo Tomé na 2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. 

Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a presença 

unânime de todos os vereadores. 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: Salmos 37:5, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª 

Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada 

em 21.09.21. Seguidamente, declarou reaberta a presente sessão ordinária. E, 

declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Todos os vereadores dispensaram o uso da 

fala. Por não haver o que deliberar na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a 

presente sessão a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Todos os vereadores 

dispensaram o uso da fala. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a 

presença de todos e os convidou para participarem da Audiência Pública sobre a 

empresa BRK, que acontecerá às dez horas, e 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 sete minutos. Pela aprovação. Gabriel 

Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo 

Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira _______________ Vice-

presidência.  ************************************************************************************ 
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