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ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 
SESSÃO ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às dez horas e trinta e cinco minutos, do dia vinte e cinco do mês de fevereiro, 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, Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Hugo Tomé e 
Marcos Sérgio. O Presidente justificou a ausência do vereador Marcos Sérgio 
informando que o mesmo testou positivo para COVID-19 e se encontra em tratamento. 
Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, 
Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Mateus Salmos 27:4, 
pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária para fazer a 
leitura da PAUTA EXCLUSIVA: Projeto de Lei nº 001/21-GPM, de 11.02.21, autoria 
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no 
pagamento da TPP – Taxa Regular do Poder de Polícia e IPTU 2021 e, dá outras 
providências. Após, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em 
discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 001/21-GPM. Discutiu a matéria o vereador 
Leandro Onofre, que agradeceu a equipe técnica da casa e aos membros das 
comissões envolvidas pela agilidade dedicada para a aprovação desta matéria. Como 
ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação em 2º turno o 
Projeto de Lei nº 001/21-GPM. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em Questão 
de Ordem, o vereador Leandro Onofre, pediu a equipe técnica desta casa legislativa 
para também agilizar a questão do autografo e encaminhar ainda hoje essa matéria à 
Prefeitura, e que equipe técnica da Prefeitura também agilize os procedimentos para 
que essa lei entre em vigor até segunda-feira e assim contemplem os empreendedores 
de nossa cidade. 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 dez horas e trinta e oito minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 
________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária Denison 
Moreira. ________________ 2º Secretário. ************************************************* 
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