ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
PODER LEGISLATIVO

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA
Às oito horas e quarenta e cinco minutos, do dia vinte e dois 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, que convidou para lhe auxiliar os
vereadores Bella na 1ª Secretaria, Hugo Tomé na 2ª Secretaria e Denison Moreira na
vice-presidência. O presidente convidou o Prefeito Municipal Marcelo Borges para
fazer parte da Mesa Diretiva dos trabalhos. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação
do quórum. Houve quórum, com a presença unânime de todos os vereadores. Em
seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e
Municipal e ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequencia leitura de um
trecho bíblico: Salmos 116:1, realizada pelo 2º Secretário. Após, o Presidente passou a
palavra ao Prefeito Municipal para apresentar sua mensagem de governo. Assumiu a
tribuna o Prefeito Marcelo Borges, que cumprimentou a todos presentes, desejou um
bom trabalho para todos os vereadores que iniciam os trabalhos legislativos. Lembrou
que estão diante de um grande desafio, que ao assumir os cargos nos respectivos
poderes assumiram também a responsabilidade de fazer um bom trabalho para os
mais de oitenta mil habitantes. Redenção é uma cidade em crescimento e com muitos
desafios a serem alcançados junto de homes e mulheres comprometidos com o seu
desenvolvimento. Trabalhará incansavelmente para garantir dignidade para o seu povo.
Entende que ninguém trabalha sozinho, nem câmara sem prefeito e nem prefeito sem
câmara, mas entende que irão escrever juntos à história de nossa cidade e que cada
um possa deixar sua marca nessa história. Já foi vereador e conhece muito bem essa
função e deseja ver nessa casa de leis bons representantes do povo. Gerir o
patrimônio público com responsabilidade e honestidade é sua prioridade. Pediu a Deus
que abençoe a Câmara, o Executivo Municipal e o povo de nossa cidade. E esse é o
seu discurso de boas vindas aos vereadores e espera harmonia entre os poderes.
Disse que já escolheu o líder de governo, que é o vereador Rodrigo Universo, e
agradeceu o mesmo por ter aceitado esse desafio, e tem certeza que o mesmo estará
representando muito bem o governo com os seus pares. Pediu licença para se deslocar
até Belém-PA e em seguida irá para Brasília-DF em busca de assinar um convênio
para atualizar o Plano Diretor de nossa cidade que estar defasado desde 2015 e assim
dar um norte para os próximos dez anos no sentido de investir bem os recursos
públicos. Pediu ao Presidente licença para se retirar por que não quer perder tempo, e
como todos sabem do seu perfil quer fazer o melhor mandato da história de RedençãoPA. Assumiu a tribuna o vereador Gabriel Salomão, que cumprimentou a todos
presentes, e disse que hoje se inicia um novo ciclo no Poder Legislativo, portanto,
desejou um ótimo ano para todos os colegas vereadores e servidores. Está aqui para
fazer o melhor para o nosso município, entendendo que os poderes devem ser
harmônicos para buscarem realizar o melhor para Redenção. Por fim, pediu para o
povo acompanhar os trabalhos desta casa por que quer fazer um mandato com
transparência. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária para fazer a leitura do
EXPEDIENTE: Ata da 17ª Sessão Ordinária Realizada em 11.12.20. Na sequencia, o
Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Zé
Roberto, que cumprimentou a todos presentes e disse que em Redenção é o seu
1

terceiro mandato e para sua pessoa este é uma questão de honra. No inicio da gestão
do prefeito Vanderlei Coimbra ficou dois meses como diretor do Hospital Iraci e foi ali
que começou a cair os cabelos de sua cabeça. Sua esposa fez o exame da COVID-19
e aqui deu negativo, e depois teve que ir às presas para capital de Palmas-TO
acometida por essa enfermidade, uma vez que ninguém sabe ainda o que devem fazer
para enfrentar esse mal. Parabenizou os Secretários de Governo e o Prefeito está de
parabéns pelas escolhas. Acha interessante o trabalho do senhor Ximbica, que estar
presente no plenário, por que a critica é muito importante e entende que ela ajuda.
Parabenizou cada movimento e ação dos colegas por que tudo tem o seu lado bom.
Lembrou-se da mensagem do café da manhã realizado nesta casa, uma mensagem de
Deus foi transmitida naquela manhã. Buscará fazer o melhor e cada indicação sua quer
fazer em conjunto. E desejou um bom trabalho para todos nesse novo mandato que se
inicia. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que cumprimentou a todos
presentes e desejou sucesso nesse mandato que se inicia, e para que isso acontece
que possam se apegar a Deus. A mais de trinta anos veio a esta casa de leis pela
primeira vez entrar nesta casa para participar de um concurso público e até hoje é um
servidor público com muito orgulho. E antes de fazer uma critica a um servidor público
precisa-se analisar bem, verificando suas condições de trabalho. Em janeiro e fevereiro
tem visitado muitas repartições públicas como: SAMUR, secretarias de governo para
entender suas dificuldades. Disse que ontem em rede nacional ficou triste em ver
alguns servidores da saúde enganando a população em relação à vacinação contra o
COVID-19, e acredita que em Redenção não tenha feito isso, aproveitando de um
momento muito difícil que estão passando, portanto, deixou o seu repudio a esses
enganadores e pediu a Deus que sejam iluminadas e não cometam mais essa
atrocidade. Por fim, disse que acredita no prefeito Marcelo e em seu governo e tem a
esperança que o mesmo fará um trabalho que Redenção merece. Assumiu a tribuna a
vereadora Bella, que cumprimentou a todos presentes, e reafirmou o seu compromisso
com o povo de Redenção, e doa a quem doer usará das prerrogativas desta casa de
leis para fiscalizar e legislar no município de Redenção e fara isso até o último dia do
seu mandato. Nos próximos dias fará uma busca das leis desta casa para que se
cumpram cada uma delas. Informou que cumprirá o seu compromisso de ser presente,
e pediu para que contem com o seu mandato para aquilo que for somar para o
desenvolvimento do município de Redenção. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio
Chaves, que cumprimentou a todos presentes e desejou aos secretários, vereadores e
prefeito sucesso em suas funções. Entende que cada vereador estará pleiteando algo
para trazer melhorias para Redenção. Informou que estará entregando um ônibus zero
km para Redenção no valor de R$193.000,00, emenda do Deputado Federal Eduardo
Costa, e esse mesmo deputado já garantiu mais dois quilômetros de asfalto para
Redenção. E desejou a cada colega vereador mandatos excelentes e quem vai ganhar
com isso é o povo de nossa cidade. E desejou ao presidente da casa também um
ótimo trabalho a frente desta casa de leis. Assumiu a tribuna o vereador Silvani, que
cumprimentou a todos presentes e disse que está crendo em um mandato diferente,
com a harmonia entre os poderes, ver um mandato diferente e está aqui para lutar em
prol da população defendendo os direitos do povo. Por ser uma vereadora suplente não
poderá fazer parte das comissões, mas é líder de partido na casa. Há dezesseis anos
estar em Redenção, já foi Diretora do Hospital Iraci e fez nessa função muito além de
sua obrigação no sentido de lutar em prol de salvar vidas e aqui fará a mesma coisa.
Será defensora para garantir uma boa gestão municipal e lutara contra a infração.
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Buscará emendas nas esferas de governos do estado e federal, no entanto,
parabenizou o vereador Evilázio Chaves que já conseguiram emendas para o nosso
município, e por serem quinze vereadores se todos buscarem emendas para Redenção
fará a cidade que tanto querem. É base de governo, mas é a favor dos munícipes de
nossa cidade. Recebeu uma moção nesta casa pelo ex-vereador Luciano Duarte que
era oposição na época. Por fim, disse que lutará sim para construir uma Redenção em
que tanto sonham. Assumiu a tribuna o vereador Delegado Washington, que
cumprimentou a todos presentes, e disse ao prefeito que dentro da Câmara de
Vereadores não tem lado A ou B, uma vez que o seu lado é o povo, e perante a
Prefeitura Municipal também não tem lado por que eu continua sendo o povo. Todos
sabem que sua profissão principal de carreira é delegado da Policia Cívil, e agora como
vereador se sente com mais responsabilidade para fiscalizar o Poder Executivo como
também o Poder Legislativo. Aproveitando a presença da Mesa Diretora sugeriu que
nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal seja postados todos os itens no portal da
transparência, uma vez que esteve no Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive
esteve lá recentemente, e constatou que alguns itens não estavam sendo colocados no
portal da transparência na gestão passada da presidência da câmara, pediu até
desculpas ao senhor Evilázio Cahves em citar essa informação, isso configurando
irresponsabilidade administrativa, portanto, acredita que a atual Mesa Diretora estar
com boas intenções, tanto que o portal da transparência foi todo reformulado, e o que
pede enquanto fiscal do povo que poste todas as informações necessárias, e assim
cumprindo essa lei de responsabilidade fiscal promovendo os atos de economia.
Informou que esta casa de leis recebe R$ 620.000,00 por mês aproximadamente e
esse dinheiro nunca sobrou, sendo que os gastos são em torno de R$450.000,00 por
mês aproximadamente, e o restante desse dinheiro o que acontecia até 31 de
dezembro de 2020? Pelo fato de não ter votado na composição da mesa diretora, pediu
para não tratar essa questão com pessoalidade, por que assim fizer estará cometendo
o ato de improbidade administrativa e terá o mandato cassado, fala isso sem tom de
ameaça uma vez que ninguém aqui estar acima da lei, mas sim para cumpri-la, e estar
aqui para trabalhar e fiscalizar. Pediu para os secretários municipais fazer o controle de
seus servidores públicos, por que já tem chegado algumas denuncias e tem
encaminhado a Promotoria de Justiça do Município e a Policia Civil denuncia de
procedimentos ilegais em que a investigação criminal já vem sendo instaurados em
face de conduta de pessoas desonestas. Informou que esteve em Belém-PA semana
passada, e sentou com algumas autoridades e já estão encaminhando para trazer para
Redenção o Centro de Pericias Cientificas, uma vez que o Prefeito Marcelo Borges já
havia iniciado as tratativas, e buscar também o inicio da construção da cidade da
Polícia, uma vez que é interesse de todos. Em aparte o vereador Zé Roberto, disse
que em fazer o que é correto, à lei de responsabilidade fiscal evita gastos
desnecessários e até prisão. Continuou o vereador Delegado Washington, disse que
a Câmara nesta nova gestão já promoveu uma economia de R$ 100.000,00, e é isso
que a população espera desta casa de leis. Informou que ainda está com o pulmão
lesionado, passou a ter algumas lesões no cérebro, e constantemente estar
esquecendo alguma coisa, nome de pessoas, e sua saúde não estar bem, e
provavelmente pedirá licença do cargo de vereador para tratamento de saúde. Assumiu
a tribuna o vereador Denison Moreira, disse para os secretários que essa câmara tem
uma oportunidade de ser recebido pelos mesmos de forma ordeira, por que quando
chegarem em cada secretária é o nome da gestão que estar sendo levado. Disse ao
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Delegado Washington que o mesmo tenha a certeza que esta mesa Diretora da qual
faz parte terá sim transparência, por fim, desejou sucesso a todos nessa nova gestão.
Assumiu a tribuna o vereador Renival, que agradeceu a Deus em primeiro lugar por
essa oportunidade e cumprimentou todos os presentes nesta sessão. Disse que a
saúde pública é um problema no Brasil inteiro. Cumprimentou o secretario de saúde
João Lúcio, em que lhe foi dada a oportunidade muito grande de ser secretário desta
pasta, uma vez que o mesmo tem cinco mandatos de vereador e conhece muito bem a
dor do povo. Ressaltou que não medirá esforços para lutar pelo o melhor em todas as
áreas de nosso município. Parabenizou o Delegado Washington, por que tem
acompanhado suas falas, e estar aqui para isso mesmo apoiar o mesmo e a casa de
leis no sentido de fiscalizar. E se colocou a disposição de todos. Assumiu a tribuna o
vereador Rodrigo Universo, que cumprimentou a todos presentes, e afirmou que
buscara honrar aqueles que continuam confiando no seu mandato, e agora com uma
maior responsabilidade, entendendo que a união faz a força. Cumprimentou os
secretários municipais e desejou boa sorte a cada um. Tem a consciência de cada
pasta, como também os departamentos e informou a cada um que podem contar com o
seu esforço no sentido de dar condições para que os mesmos possam colocar para
fora o máximo para desenvolver o seu potencial. Agradeceu ao prefeito Marcelo Borges
por confiar esta missão de fazer esse diálogo entre o Poder Executivo e Legislativo. E o
seu compromisso é trabalhar de forma harmoniosa e tranquila por que é mais fácil
conseguir as coisas conversando do que brigando, e o resultado do dialogo será um
bom resultado para a nossa cidade. Entende que a oposição tem que existir, mas de
forma responsável. E estar nessa missão como líder de governo, mas acima de tudo
servo dos munícipes e dos vereadores e justos irão fazer o melhor mandato que já
existiu. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que cumprimentou a todos
presentes, e pediu um minuto de silêncio em memoria ao senhor Zé Galinha,
Pelezinho, Naldo, e o jovem Polegar, que faleceram recentemente. Acredita que devem
começar com respeito um com os outros dentro desta casa, e também os secretários,
por que estão aqui para fazer o melhor para o povo, e os secretários escolhidos pelo
prefeito. E esta casa está disposta a fazer tudo que for certo, e o que não estiver certo
irão investigar e punir o culpado. Parabenizou o vereador Jurandir e afirmou que estão
aqui para trabalhar pelo povo, e evitar conflitos desnecessários e tem muito sim que
fiscalizar e fazer pelo nosso município e já conseguiu dois quilômetros. Em aparte o
vereador Zé Roberto afirmou estar conseguindo ambulância para o município.
Continuou o vereador Leandro Onofre, e disse que devem sim arregaçar as mangas e
buscar fazer o melhor por Redenção. Assumiu a tribuna o vereador Marcos Sergio,
que cumprimentou a todos e está como vereador a serviço do povo. E crer que cada
vereador já foram a Belém-PA, inclusive conseguiu um grande sonho que é uma
Quadra de Esportes para a escola São Raimundo através de uma emenda parlamentar
de um deputado de Belém-PA. Também esta buscando conseguir através de emenda
benefícios para o esporte e também para a área da saúde um custeio de cerca de
150.000,00, e acredita que não tem ninguém de braços cruzados e se colocou a
disposição. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária a averiguação do
quórum. Há quórum com a presença unanime de todos os vereadores. em seguida, o
Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Composição das Comissões
Permanentes. O Presidente solicitou das bancadas a formação das respectivas
lideranças: Bancada do PSC - Vereador Denison Moreira; Bancada do MDB – vereador
Evilázio Chaves; Bancada do PL – vereadores Gabriel Salomão, Bella e Jurandir
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Guedes – Líder: Jurandir Guedes; Bancada do PSC: Hugo Tomé; Bancada do PSD:
vereadores Leandro Onofre, Renival e Silvani – Líder: Silvani; Bancada do
CIDADANIA: vereador Nilton César; Bancada do DEM: Marcos Sergio; Bancado do
PSD: Rodrigo Universo; Bancada do AVANTE: vereador Zé Roberto; Bancada do
PSDB: Neguinho Eletricista; Bancada do PSL: Delegado Washington; Líder de
Governo: vereador Rodrigo Universo. Em seguida, o Presidente suspendeu a sessão
por até dez minutos para a composição das Comissões Permanentes, conforme as
indicações dos lideres de bancadas. Após, o Presidente solicitou a 1ª Secretária a
verificação do Quórum. Houve quórum, com a presença unanime de todos os
vereadores. Na sequencia, o Presidente declarou reaberta a presente sessão, e de
acordo com o acordo de lideranças informou a seguinte composição das Comissões
Permanentes para o biênio 2021/2022: Comissão de Justiça e Redação Final:
Presidente: Jurandir Guedes, Relator: Evilázio Chaves, Membro: Rodrigo Universo;
Comissão de Finanças e Orçamento: Presidente: Evilázio Chaves, Relator: Rodrigo
Universo, Membro: Hugo Tomé; Comissão de Obras e Serviços: Presidente: Bella,
Relator: Leandro Onofre, Membro: Marcos Sergio; Comissão de Educação, Saúde e
Assistência Social: Presidente: Marcos Sergio, Relator: Nilton César, Membro: Zé
Roberto; Comissão de Habitação: Presidente: Nilton César, Relator: Renival,
Membro: Neguinho Eletricista; Comissão de Segurança: Presidente: Leandro
Onofre, Relator: Bella, Membro: Hugo Tomé. Em Questão de Ordem, o vereador
Washington disse que por questões de saúde renunciou sua participação em todas as
comissões. O Presidente determinou à publicação das Comissões citadas a cima. Nas
considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a
próxima sessão ordinária que acontecerá amanhã no horário regimental. E por não ter
mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às onze horas e quarenta e quatro
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella
______________ 1º Secretário. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário.
Denison Moreira ____________________ Vice-presidente. ******************************
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