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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

Às oito horas e trinta e três minutos, do dia nove, 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 e Denison 
Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve 
quórum, com a ausência dos vereadores Renival, Hugo Tomé e Rodrigo Universo. 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: 1, pelo 2º Secretário. Em 
seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária a fazer leitura do EXPEDIENTE: Ata da 23ª 
Sessão Ordinária, realizada em 08.12.22; 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. Na 
sequência, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Fez uso da palavra o 
vereador Denison Moreira, disse que é muito importante essa votação do plano diretor e 
um dos assuntos que foram abordados dentre as diretrizes que indicou foi para contemplar 
as escolinhas de futebol, sendo que muitas áreas de esportes foram extintas e outras estão 
correndo esse risco, mas deixou no plano diretor a diretriz de quando forem abrir outros 
loteamentos que seja destina área para o esporte, para garantirem essa pratica que 
necessária para o bem estar de cada cidadão, ficando assim essas áreas para as escolas 
de futebol também. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausentes 

os vereadores Rodrigo Universo, Renival e Hugo Tomé). Apresentou em discussão em 2º turno o 
Projeto de Lei Complementar nº 008/2022-GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo 
foi apresentado em 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: fez uso da fala o vereador Zé Roberto, disse que é 
final de ano e estão encerrando 50% dos trabalhos legislativos desta legislatura, portanto, 
desejou a todos os cidadãos redencenses um feliz natal e um próspero ano novo. E sobre 
o esporte também honraram no plano diretor que era uma necessidade em nossa cidade 
´várias outras práticas de esportes. E entende que o exporte é vida e precisam sim 
incentivar mais e mais. E parabenizou cada vereador pelo trabalho que vem 
desempenhando frente a nossa sociedade e aos servidores que tem prestado um grande 
trabalho. E agradeceu a Deus pela saúde e pela paz. Nas considerações finais: O 
Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou para a aproxima sessão ordinária 
que acontecerá no dia treze de fevereiro de 2023, no horário regimental. E declarou 
encerrada esta sessão às oito horas quarenta e dois minutos. Pela aprovação. Gabriel 
Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Denison 
Moreira ________________ 2º Secretário.*******************************************************  
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