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

 

Às oito nove e trinta minutos, do dia dezoito do mês de março, 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 unanime 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: 

Marcos 16: 15, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária 

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

17.03.21; Projeto de Lei nº. 015/2020-GPM, de 13/11/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Redenção Pará, para o 

exercício de 2021 e, dá outras providências. Após, o Presidente determinou a 1ª 

Secretária para fazer leitura do Ofício n. 024/2021, encaminhado a esta casa pela 

Secretaria de Saúde Municipal, que informa sobre os recursos recebidos para o combate 

da convid-19 no município de Redenção e sua aplicabilidade. Em seguida, o Presidente 

fez ENCAMINHAMENTO: Para conhecimento em Plenário, Lei 830/2021 (LDO), com 

as Emendas aprovadas. Em seguida, passou a palavra ao Relator da Comissão de 

Finanças e Orçamento para apresentar Parecer ao Projeto de Lei nº 015/2020-GPM – 

(LOA), com as Emendas Impositivas em anexo. Assumiu a tribuna o vereador/relator 

Rodrigo Universo, que apresentou defesa ao relatório da comissão dizendo que a 

matéria tem boa redação, é oportuno, não havendo nenhum índice de 

inconstitucionalidade, estando apta a tramitar junto com as emendas impositivas em 

anexo, portanto, apresentou parecer pela tramitação da matéria. O Presidente 

apresentou em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 

apresentando ao Projeto de Lei nº 015/2020-GPM – (LOA). Como ninguém se 

manifestou, o mesmo foi à votação. FOI APROVADO PELA MAIORIA DOS 

VEREADORES. Com voto contrario do vereador Rony. Passo seguinte, declarou aberta 

a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Rony, que retificou sua votação 

dizendo que é sim a favor do parecer a matéria que trata sobre o orçamento municipal. 

Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que pediu que fosse oficializada a Secretaria 

de saúde para fazer uma reunião com os prestadores de servidos, que são os médicos, 

para que os mesmo possam orientar os pacientes em relação daquilo que o município 

estar oferecendo de exames, e aquilo que os pacientes precisam buscar fazer nas 

unidades particulares, por que há muitas pessoas que saem de um atendimento público 

municipal e não sabem o que fazer, mas tendo as orientações necessárias, acredita que 

possibilitará maior agilidade de pacientes que muitas das vezes pode ter agravamentos 

 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

PODER LEGISLATIVO 
 
 



2 

 

do seu quadro de saúde por falta de uma simples orientação. Em seguida, o Presidente 

declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de 

Lei nº 015/2020 – GPM – (LOA). Discutiu a matéria o vereador Rony, disse que 

referente ao orçamento contestou o discurso de alguns colegas, onde dizem sobre 

honestidade do Prefeito, mas estão aqui não para discutir isso, e a maioria estão dando 

esse credito, mas a pergunta é por que não apoiaram o candidato do prefeito a 

presidência da Câmara que era o vereador Leandro? Analisar a honestidades e a 

capacidade, como por exemplo a ponte da avenida Brasil, a UPA, os asfaltos mal feitos 

será que foi falta de capacidade ou de honestidade? Mas o que sugere é liberar para o 

prefeito apenas 25%, caso ele use esse dinheiro com honestidade e capacidade é o 

primeiro a fazer campanha para liberar os outros 75%. Discutiu a matéria o vereador 

Rodrigo Universo, disse que no momento é importante discutirem a matéria e afirmou 

que a matéria está com 70% do orçamento aberto, ou seja, já caiu 5%, portanto, 

encaminhou a votação pedindo o apoio de todos os colegas pela aprovação desse 

projeto do jeito que estar. Discutiu a matéria a vereadora Bella, disse que não cabe a 

comparação entre a escolha da presidência e votação do orçamento, por que não tem 

nada haver uma coisa com a outra. Discutiu a matéria a vereadora Silvani, disse que 

concorda com as palavras da vereadora Bella. E não podem colocar a culpa no prefeito 

sobre a UPA que foi algo que aconteceu há doze anos atrás, e tentou, na administração 

que fez parte, reconduzir aquela unidade, mas foi embargado, e que cada um tem o seu 

posicionamento e precisa ser respeitado. Como ninguém mais se manifestou, o 

Presidente apresentou em votação em 1º turno o Projeto de Lei nº 015/2020 – GPM – 

(LOA). FOI APROVADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES. Por não haver mais 

matérias a serem deliberados na Ordem do Dia, o Presidente passou a sessão a fase de 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, disse que quanto 

ao oficio de prestação de contas sobre os gastos dos recursos recebidos para o 

combate ao COVID-19, afirmou que não ficou 100% claro como foi solicitado pela 

comissão, sendo que pediu um detalhamento de todos os recursos recebidos desde o 

inicio da pandemia até a presente data e irão reiterar o oficio. Assumiu a tribuna o 

vereador Evilázio Chaves, que discutiu sobre o oficio da secretaria de saúde, e de fato 

falta algumas informações e já fica feliz por que já receberam algumas informações 

sendo que antes isso não acontecia, por isso parabenizou o Secretario de Saúde pela 

iniciativa. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e os 

convocou para participar da Sessão Extraordinária que acontecerá logo após esta para 

votarem em 2º turno a – Lei Orçamentária Anual para 2021 - LOA. E por não haver mais 

o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às dez horas e cinquenta minutos. Pela 

aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª 

Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira 

__________________ Vice-presidente. ******************************************************* 
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