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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às nove e cinquenta e dois minutos, do dia dezenove 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, que convidou o vereador Renival para lhe 
auxiliar na 2ª Secretaria, vereadora Bella na 1ª Secretaria e vereador Denison 
Moreira na Vice-presidência. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. 
Houve quórum, com a ausência do vereador Hugo Tomé. 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 16: 15, pelo 2º Secretário. 
Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária para fazer a leitura do 
EXPEDIENTE: Ata da 8ª Sessão Ordinária, realizada em 18.03.21; Projeto de Lei 
nº. 002/2021-GPM de 17/03/2021 de Autoria do Poder Executivo, e que Institui o 
Programa Municipal de Escolas Cívico – Militares – ECM e Projeto de Supervisão 
Militar – Polo Redenção na Rede Pública Municipal de Ensino de Redenção-PA. Em 
Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Universo, solicitou a Mesa Diretora que 
fosse incluso na pauta o Requerimento n. 001/21-CMR. O Presidente acatou a 
referida solicitação e determinou a 1ª Secretaria a fazer leitura do Requerimento n. 
001/21-CMR, de autoria dos vereadores, que requer urgência especial na tramitação 
dos seguintes processos: Projeto de Lei Complementar n. 001/2021-GPM/RED, de 
18.02.21, de autoria do Poder Executivo, que cria cargos e autoria contratação para a 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e, dá 
outras providencias, e Projeto de Lei Complementar n. 002/2021-GPM/RED, de 
18.02.21, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o desmembramento da 
Secretaria Municipal de Agropecuária, Agricultura e Indústria e Comércio e, dá outras 
providências. Após a leitura, o Presidente apresentou em votação o Requerimento n. 
001/21-CMR. FOI APROVADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES. Com votos 
contrários dos vereadores Rony, Nilton César e Gabriel Salomão. Após, fez 
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de 
Lei nº 002/21-GPM. Passou seguinte, passou a palavra ao Relator da Comissão de 
Finanças e Orçamentos para apresentar parecer aos Projetos de Leis 
Complementares ns. 001 e 002/21-GPM/RED. Assumiu a Tribuna o vereador 
Rodrigo Universo, que informou que os referidos projetos tem boa redação, não 
consta nenhum indicio de inconstitucionalidade, foi dada a devida publicidade, e estar 
apto a tramitar na casa, portanto, proferiu parecer pela tramitação de ambas as 
matérias. Por fim, fez encaminhamento pela aprovação. Em seguida, o Presidente 
apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Discutiu o parecer o 
vereador Evilázio Chaves, disse que vota favorável as matérias, tendo em vista que 
tiveram uma explicação muito boa do secretário Marinho, sendo que é apenas uma 
regulamentação de cargos, sendo que essas pessoas já foram contratadas, mas em 
cargos diferentes, e simplesmente estão legalizando aquilo que ele já fazem e 
recebem. E esses secretários adjuntos poderão representar os secretários dentro e 
fora do município quando for necessário. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, 
disse que o projeto de lei 001, que cria cargos adjuntos que entendeu perfeitamente 
as explicações do senhor Marinho, e foram convincentes, mas não se sente a 
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vontade. Informou segundo os dados do portal da transparência da Prefeitura que 
atualmente há nove cargos de Assessores Especiais, e mais seis cargos serão 
criados para regularizar a função das pessoas que lá já estão trabalhando. Entende 
que o projeto de lei é realmente constitucional, só não convém para o momento que 
estão enfrentando. Irão aprovar seis novos cargos de assessores com o vencimento 
de R$ 5.100,00, porém, a lei permite o acréscimo de 100% desse salário, como foi 
acrescentado aos nove cargos dessa nomenclatura de assessores. Nesse momento 
onde acontece a perca de muitos entes queridos em função da pandemia estarão 
aprovando uma matéria perfeita, mas em um momento improprio. E quando estão 
aprovando novos cargos, para pessoas que já estão trabalhando com outra 
nomenclatura deixam de identificar que tem o Enfermeiro Padrão recebendo hoje R$ 
4.000,00; tem o Técnico de Enfermagem recebendo R$ 2.300,00; tem o 
Fisioterapeuta recebendo hoje R$ 1.800,00; tem o Professor da Educação Infantil 
recebendo hoje R$ 2.300,00; tem Professor de Magistério recebendo hoje R$ 
1.494,00; tem Agentes de Transito, arriscando suas vidas nas ruas, recebendo R$ 
2.000,00; tem Condutor de Ambulância, transportando pacientes contaminados com a 
COVID, recebendo R$ 2.300,00; tem Motoristas de Caminhão, trabalhando na 
operação tapa buracos, recebendo R$ 1.400,00; tem pessoas lotadas na Secretaria 
da FAZENDA do município recebendo R$ 1.327,00. Nada contra os colegas que 
receberão R$ 5.100,00 ou que hoje já recebem quase R$ 10.000,00 na prefeitura 
municipal de Redenção. Entende que o projeto estar fundamentado e é necessário 
para regularizar a situação dos colegas que já estão trabalhando seja de assessor 
nas secretarias citadas, mas, a seu ver, o momento não é oportuno. Discutiu o 
parecer o vereador Jurandir Guedes, disse que é a favor da matéria por que irá 
regularizar os cargos que já existem, para que não venha o entendimento que seja 
funcionários fantasmas, e agora poderão ser colocados no portal da transparência. 
Disse que deram um voto de confiança ao prefeito Marcelo aprovando o orçamento, e 
acha que deveria votar uma gratificação para os funcionários da saúde, como também 
os da secretaria de obras. E precisam analisar melhor cada função e cada funcionário 
para ver o que podem fazer em prol desses trabalhadores.  Discutiu o parecer o 
vereador Rony, disse que entra no mesmo raciocínio do vereador Nilton César e não 
podem votar nessa matéria agora, e poderão fazer isso depois da pandemia. Discutiu 
o parecer a vereadora Silvani, disse que é favorável sim a criação dos cargos 
adjuntos, e que a palavra seria regulamentação, por que esses profissionais já estão 
trabalhando e todos sabem que os secretários são cargo de agentes políticos e os 
assessores são cargos técnicos. E as pessoas já estão recebendo os valores e 
simplesmente estarão regulamentando esses cargos. Afirmou que não podem mandar 
essa servidora para o COSEMS ou outro órgão por que não tem um cargo 
regulamentado, e precisam sim de pessoas técnicas para representar a nossa 
sociedade contra o COVID-19. Precisam sim buscar uma forma de melhorar o 
pagamento dos servidores da saúde, o ano passado foi feito um reajuste salarial, mas 
precisam sim conversar sobre isso. Discutiu o parecer a vereadora Bella, que 
também se posicionou a favor da matéria, disse que o vereador Nilton não se sente 
confortável no momento por que não pode esclarecer para a comunidade em função 
do momento que estão vivendo, e parabenizou tanto ele como o vereador Rony pelo 
posicionamento. E não votará contra por que entendeu que não é uma criação de 
cargo e sim regulamentação, sendo que também os valores estão sendo pagos, 
porem em funções diferentes, e simplesmente estão regularizando isso na folha de 
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pagamento que continuara a mesma. E citou o assessor de vereador como exemplo 
que pode ir aos órgãos do município e lá fora representar o vereador, assim também 
acontecerá com essa regulamentação. Há a contratação de uma pedagoga que estar 
sendo incluso também, por isso é importante à visita dos vereadores nos órgãos para 
ver esse tipo de solicitude que é uma necessidade, portanto, tem sim o seu parecer 
por que conheceu o direito do centro de reabilitação. E sempre vir matérias que for 
somar com o município votará a favor. Como ninguém mais se manifestou, o 
Presidente apresentou em votação o referido parecer. FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Passo seguinte, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a 
tribuna o vereador Renival, disse que esta casa tem avançado durante esta semana, 
e não querendo agradar pessoas a ou b, mas sim a população. E como o Secretario 
de Governo estar aqui para esclarecer todas às duvidas e afirmou que é favorável 
matéria que regulariza cargos na prefeitura, por que entende que é uma necessidade 
para o município, e dando esta carta de crédito ao Poder Executivo apresenta mais 
responsabilidade. A fala do vereador Nilton não estar errada e isso cobra do vereador 
mais trabalho para fiscalizar. Por fim, parabenizou a todos os vereadores pelo 
trabalho. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, disse que é muito bom ver o 
debate, por que isso é a democracia acontecendo. Pôde ver que todos estão aqui 
buscando o bem melhor da população, parabenizou a fala da vereadora Bella que 
explanou perfeitamente bem a reunião que tiveram e a maioria conseguiu 
compreender a necessidade real que o município passa. Quando fala que estão em 
momento de pandemia, é ai que ver que precisam aprovar mesmo esta matéria por 
que estar diretamente ligando as principais secretarias envolvidas nesse combate. 
Mas respeita o posicionamento de cada vereador. Foi mencionado valores de cargos 
de algumas categorias e já pediu para que a equipe técnica busque fazer um estudo 
de impacto financeiro, por que todos os vereadores lutam para melhorar o salario de 
cada categoria, e se apresentou a favor da matéria por que ver a necessidade real no 
momento. Assumiu a tribuna o vereador Rony, disse que muitos colegas acham que 
sua pessoa é oposição, e informou que está do lado do povo. Parabenizou o Prefeito 
sobre a matéria que visa implantar à Escola Cívico Militar no município e acredita que 
terão em breve uma sociedade melhor. Fica muito feliz por que o prefeito conseguiu 
esta escola nesses três meses de governo. Entrara com uma indicação para que o 
Prefeito entre com uma ajuda de custo para com todos os bombeiros e policiais 
militares e espera contar com o apoio dos colegas. Assumiu a tribuna o vereador 
Nilton César, que reforçou que não é contra o projeto de lei 001, só entende que não 
é um momento apropriado, e afirmou que não é essa regularização que irá resolver o 
problema da pandemia, mas sim quando a secretaria buscar seguir o exemplo de 
prefeituras que estão dando certo que é trabalhar na prevenção do COVID-19. 
Afirmou que é um ponto de vista pessoal, e arcara com as reponsabilidades, e não 
poderia deixar de dizer aquilo que acredita. Assumiu a tribuna o vereador Denison 
Moreira, que registrou sobre o falecimento de dois pioneiros de Redenção, senhor 
José Coelho e José Alonso, que hoje foram convidados a morar no céu. E com a 
permissão do Presidente pediu um minuto de silêncio em homenagem a esses 
homens, e espera em Deus que estejam em paz e no descanso eterno. Em seguida, 
o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em discussão única o 
Projeto de Lei Complementar n. 001/2021-GPM/RED. Como ninguém se 
manifestou, o mesmo foi à votação única e final. FOI APROVADO PELA MAIORIA 
DOS VEREADORES. Com votos contra dos vereadores Nilton César, Rony e Gabriel 
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Salomão. Em seguida, apresentou em discussão única o Projeto de Lei 
Complementar n. 002/2021-GPM/RED. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, 
disse que fica feliz pelo Governo Municipal em desmembrar a Secretaria de 
Agricultura da Secretaria de Indústria Comércio, por que agora serão criados novos 
postos de trabalho, é sim um momento oportuno por que os empresários queiram 
investir em Redenção que na sua maioria precisam de dados estatísticos para investir 
em uma cidade e o atrelamento das secretarias impedia a secretaria de indústria e 
comércio ir em busca de novos investidores e com isso Redenção crescerá de forma 
positiva em busca de novos investidores. E acredita que quem mantem esta cidade 
funcionando são os empresários, e que durante os quatro anos que se passaram os 
frutos foram reduzidos, portanto, esse projeto tem o seu apoio. Discutiu a matéria o 
vereador Rony, disse que ver essa linha de entendimento do vereador Nilton de 
grande importância, e que se faz necessário esse desmembramento das secretárias 
mencionadas no referido projeto. E afirmou que é favorável a essa secretaria porque 
poderão buscar recurso fora até mesmo para a construção de um polo industrial. 
Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação única e final 
do Projeto de Lei Complementar n. 002/2021-GPM/RED. FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 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 
a vereadora Silvani, que teceu esclarecimentos sobre uma postagem as postagem 
que estão sendo feitas em que levam a entender para a população que só o vereador 
Delegado Washington estar em prol de saber o que foi feito com os recurso enviados 
ao municípios para o combate da COVID-19, informou que foi juntos com alguns 
vereadores a Secretaria de Saúde em busca de saber o detalhamento financeiro 
sobre o que foi feito com esse recurso, estão lutando em busca de fiscalizar, no 
entanto, pediu para a população não acreditar em partes isoladas. E afirmou que 
apenas duas pessoas votaram contra o orçamento, respeita o posicionamento, mas o 
que querem deixar entender a população com as postagens feitas nas redes sociais, 
é que assinaram um cheque embranco para o Prefeito, e isso é mentira por que há 
um projeto detalhado que visa destinar todos os recursos arrecadados e mesmo 
assim não deixarão de fazer o papel de fiscalizar. Assumiu a tribuna o vereador 
Renival, disse à população que não votaram nada que tivesse ilegal, sendo que todos 
tiveram o conhecimento da matéria antes de votar. Não é legal quando algumas 
pessoas usam das redes sociais para colocar alguns vereadores para baixo. O 
cidadão postou o anuncio sobre a votação do orçamento, colocou na parte vermelha 
os vereadores que foram a favor, como se fossem com o governo municipal, foi uma 
postagem infeliz, mas fica feliz por que o trabalho está avançando e  espera que 
continue essa harmonia. Assumiu tribuna o vereador Leandro Onofre, que 
agradeceu a Mesa Diretora e as Comissões na casa por terem feito esta semana ser 
tão produtiva, por que fizeram o papel de vereador que é legislar e fiscalizar. Chegou 
a ter algumas discussões, mas tudo em prol do povo. E parabenizou o Presidente por 
sempre estar convidando os vereadores para discussões, mas de forma muito 
respeitosa. Assumiu a tribuna o vereador Marcos Sérgio, que parabenizou a 
vereadora Bella pelo seu aniversario. Cumprimentou o secretário Marinho que 
esclareceu algumas duvidas em relação às matérias que tramitaram nesta manhã, e 
foi muito oportuno e as indagações foram muito importantes para melhora o 
entendimento. Aproveitou para falar a respeito do desmembramento das secretarias 
que será de muita importância, não só para nossa cidade, e quando se fala de 
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agricultura sempre vem em mente à zona rural. E nas próximas sessões apresentará 
uma indicação que precisara de todos os vereadores que tratará sobre os precatórios, 
coisa que vem se arrastando no Brasil, e caso for necessário trará alguém do 
SINTEPP para fazer melhores explicações a respeito desse assunto e buscarão 
conseguir essa tão sonhada valorização para os profissionais da educação. Por fim, 
parabenizou o Presidente pela forma de conduzir os trabalhos. Assumiu a tribuna o 
vereador Denison Moreira, que parabenizou a vereadora Bella pela passagem do 
seu aniversario. Informou que ficou feliz com o desmembramento das secretarias. 
Enfatizou que Redenção tem o titulo de cidade polo, mas o questiona: que titulo é 
esse? Muitos falam que Redenção é polo por causa da rede de saúde, mas todos 
sabem da dificuldade de se conseguir um atendimento na rede pública, tem que estar 
quase morto ou ter um padrinho político. Há mais outros falam que Redenção é polo 
universitário, sim tem curso de medicina, duas faculdades de direito, mas os filhos 
estudar se faz necessário pagar no particular; mas muitos falam que Redenção é polo 
por que são referencia na pecuária, mas que referencia é essa? Redenção tem um 
rebanho de 220.000 cabeças de gado, enquanto a cidade de Cumaru do norte tem 
900.000 cabeças, Santa Maria das Barreiras tem 700.000 cabeças de gado. 
Redenção tem duas plantas frigorificas, enquanto Xinguara tem seis; Redenção não 
tem nenhuma indústria de laticínios, Rio Maria tem seis. Então que referencia de 
pecuária Redenção é? Mas Redenção é forte no comercio, por que há atacadistas 
fortes, isso tem sim, mas há um índice de desempregados de 10.000 pessoas. 
Portanto, a pasta de Indústria e Comércio é de fundamental importância para o 
crescimento e desenvolvimento do município de Redenção, e acredita que nesta 
gestão esta pasta direcionará um rumo certo, e para isso creram nesse projeto e 
espera que esta pasta seja entregue nas mãos de alguém que tenha conhecimento 
para buscar investidores para o nosso município. Assumiu a tribuna a vereadora 
Bella, que agradeceu tanto as pessoas das redes sociais como os vereadores que lhe 
prestaram as felicitações de aniversario e fica muito feliz pelo carinho recebido de 
cada um. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que cumprimentou a 
vereadora Bella pela passagem do seu aniversario. Parabenizou os vereadores em 
nome do Presidente Gabriel pela produção desta semana. E afirmou que esta postura 
é o que a população espera, cada um com seu posicionamento, mas que produzam o 
que a população espera. E fica muito feliz pela postura da Mesa Diretora de modo 
geral. E espera que nas próximas sessões tenham a mesma produtividade. Assumiu 
a tribuna o vereador Zé Roberto, que observou o posicionamento de cada vereador, 
as decisões tomadas, e alguns com desabafos e até preocupados com a sua 
reputação politica. E sua preocupação maior é com a pandemia e cada um fazendo o 
que deve, e lamenta a percas de vidas. E pediu a Deus que conforte todos os 
familiares e amigos que perderam seus ente queridos. Comentou sobre as emendas 
impositivas e a afirmou que o seu valor que lhe compete destinou ao combate do 
COVID-19. E parabenizou a postura dos vereadores Nilton, Rony e Gabriel Salomão, 
que se destaca em votar contra o Prefeito. Em questão de ordem, o vereador Nilton 
César retificou dizendo que não é contra o projeto e sim o momento que ele é 
deliberado. Continuou o vereador Zé Roberto, que parabenizou a postura de cada 
vereador nos debates na casa. E como estão preocupados com essa pandemia, 
precisam lutar para salvar vidas. Contou parte de sua história quando chegou aqui 
nesta cidade e afirmou que sempre foi envolvido na área da saúde, muitos observou e 
tem muitas pessoas hoje também dando essa atenção a essa área. Parabenizou o 
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trabalho do secretário Marinho, que tem lhe comparado na bíblia com a história de Jó, 
por ser um homem perseverante. Por fim, parabenizou a vereador Bella pela 
passagem do seu aniversario. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a 
presença de todos e os convidou para o próximo período de sessões ordinárias que 
iniciarão no dia 26 de abril do corrente ano, no horário regimental. E por não haver 
mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às onze horas e trina e oito 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Renival ________________ 2º Secretário. Denison 
Moreira __________________ Vice-presidente. ***************************************** 
************************************************************************************************** 
Ata redigida e digitada pelo servidor Alexsandro Ribeiro da Silva Gomes 


