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ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 
SESSÃO ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às dez horas e vinte e dois minutos, do dia quinze 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: Salmos 9:2, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 
1ª Secretária para fazer a leitura da PAUTA EXCLUSIVA: Projeto de Lei n. 012/2020-
GPM, de 21/09/2020, de Autoria do Poder Executivo, e que dispõe sobre as Diretrizes 
Gerais Para a Elaboração da Lei Orçamentaria de 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 0012/20-GPM. Discutiu a matéria o vereador Rony, que 
cumprimentou a todos presentes e disse que nesta matéria que trata sobre o 
orçamento do município para o ano de 2021 o Prefeito municipal pede abertura de 
75%, mas como fiscais do município não podem dá um cheque em branco para o 
Prefeito, e sugeriu abertura de apenas 25%, que já representa em torno de 
R$55.000.000,00. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, disse que entende o 
posicionamento do vereador Rony, mas como legislador nunca votou em orçamento 
aberto, mas entende que é muito interessante dar o crédito ao Prefeito Marcelo, e 
devido o momento em que estão vivendo e até mesmo por ser o primeiro ano de 
mandato, afirmou que vota na matéria com ela estar, com abertura de 75% e mesmo 
assim continuarão fiscalizando por ser uma responsabilidade desse poder. Acredita 
que esse é um momento em que devem se unirem, e que ainda há mais três anos de 
gestão que poderão tomar medidas mais rígidas caso aconteça algo de errado neste 
primeiro ano. Discutiu a matéria o vereador Jurandir Guedes, disse que testou positivo 
para COVID-19, por isso estava meio que sumido, mas estar de voltar para atender a 
população. Todo dinheiro público precisa ser fiscalizado e estar aqui para isso, e acha 
que 75% é pouco e precisam saber onde estar centavos por centavos. E o seu 
posicionamento é se unir com o vereador Zé Roberto, e precisam sim fiscalizar e é 
para isso que tem as Comissões desta casa, para fiscalizar as ações do Prefeito 
enquanto gestor do município. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, disse 
que estão vivendo um momento difícil, enquanto vereadores iniciantes e agora esse 
problema de saúde mundial. Estudos os orçamentos passados, e citou como alguns 
foram aprovados por esta casa, mas mediante ao que está acontecendo, acredita muito 
na administração do Prefeito Marcelo, tem uma opinião em confiar nas pessoas e se 
votar fechado ou aberto se manterão na posição de fiscalizadores. E mediante a isso, a 
abertura do orçamento poderia ficar entre 35 a 50% que estaria de bom tamanho para 
conhecer melhor essa administração. E afirmou que o Prefeito tem o seu apoio e 
acredita muito nessa gestão. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse que já 
passou do momento dos políticos desarmarem os palanques por que o mundo enfrenta 
grandes dificuldades, e hoje continua acreditando que o prefeito Marcelo quer o bem de 
Redenção assim como muitos ao seu redor, e ver que é hora da Câmara e Prefeitura 
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unir as forças e fazer o que for melhor para Redenção. Por muitos anos esta cidade foi 
considerada polo do sul do Pará, e precisam voltar a ter essa evidencia. Ressaltou que 
quando os investidores percebem que há desunião entre os poderes, eles não vêm, por 
isso vota aberto os 75% neste orçamento por ser muito viável. E acredita que devem 
sim dar esse voto de confiança a administração municipal. Discutiu a matéria a 
vereadora Bella, disse que essa matéria se trata da parte financeira do nosso 
município e parabenizou as palavras do vereador Nilton César quando diz que 
precisam desarmar os palanques. Chegou a hora de somar em prol de Redenção. 
Sempre falou que não se declarou em momento algum ser oposição ao prefeito e acha 
importante a união de todos os vereadores com o prefeito em prol do município. Tem 
sim convicção que o prefeito Marcelo fará uma boa gestão, e a liberação desse valor 
não significa que estão dando um cheque em branco, continuarão fiscalizando do 
mesmo jeito, caso houver irregularidade não será omissa. Agora tem uma certa parede 
com o Prefeito em relação dele tratar alguns vereadores com indiferença, por que não 
teve oportunidade de sentar com ele para discutir sobre o município, não é oposição 
sendo que o prefeito nem começou direito o seu mandato, e tem visto sim ele correndo 
a traz de benefícios para o nosso município. Acredita que cada vereador tem o seu 
valor e o prefeito precisa dar o devido respeito a cada um. Discutiu a matéria o 
vereador Leandro Onofre, que parabenizou as falas dos vereadores Nilton, Bella e 
Denison Moreira, disse que o orçamento fechado no ano de 2019 houve muitas 
dificuldades para se administrar, por que para pagar o salário dos servidores era 
necessário aprovar o valor, e para fazer isso teria que passar por todo um processo 
democrático que teve servidor que ficou sem receber por quatro meses. E afirmou que 
a prerrogativa de fiscalizar o prefeito não é tirada dos vereadores, estamos no primeiro 
ano de mandato e podem dar essa oportunidade para o Prefeito apresentar suas 
intenções com o nosso município. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, 
sabe que cada um tem seu posicionamento, mas é bom saber que todos estão aqui 
para fazer o melhor para à cidade e por isso os parabenizou. Entende o 
posicionamento do vereador Denison, e se alguém se sentir excluído do processo 
administrativo do governo municipal se colocou a disposição para corrigir essas falhas 
e é assim que vão alinhando para amenizar essa situação para que todos se sintam 
integrados nesse processo de desenvolvimento do município. Em aparte o vereador 
Nilton Cézar, disse que alguns assessores que andam próximos do prefeito criam uma 
barreira entre o prefeito e os vereadores, e tem casos que esses assessores criam 
barreiras entre o Prefeito e a comunidade, isso precisa ser corrigido. Continuou o 
vereador Rodrigo Universo, disse que precisam identificar essas barreiras e derrubar 
e pediu para permanecerem unidos e reparar essas arestas. Disse ao vereador Rony 
que aqui é mesmo o lugar para apresentar os posicionamentos e alinham sim o que for 
necessário. E afirmou que não é um cheque em branco, mas acredita que tem toda 
confiança que o Prefeito saberá administrar esses recursos, caso não, no próximo ano 
poderão diminuir essa autonomia. E nas reuniões poderão remanejar no sentido de 
ajudar o Poder Executivo a investir aonde a nossa cidade necessita. Por fim, 
encaminhou pela votação da matéria pela sua aprovação do jeito que estar juntos com 
as emendas apresentadas. Discutiu a matéria a vereadora Silvani, disse que é sim a 
favor da matéria com estar e acredita sim que poderão fiscalizar depois, portanto se 
apresentou favorável a mesma. Discutiu a matéria o vereador Renival, que 
parabenizou o pronunciamento do vereador Rony por ser um direito de cada um se 
posicionar. Não estar defendendo o prefeito, e todos que conhecem o prefeito Marcelo 
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entende que ele não é essa pessoa que estão comentando nas redes sociais, e que o 
prefeito não permita ser brindado, formando-se um grupo de pessoas ao seu redor, e 
afirmou que o prefeito estar de portas abertas para todos os vereadores. Sente no seu 
coração que essa administração será uma das melhores que Redenção já teve e votar 
aberto ou fechado, não significa que não irão fiscalizar. Precisam procurar os 
secretários e acredita que todos estão de portas abertas para todos os vereadores. Por 
fim, acredita que precisam dar um credito para o prefeito de pelo menos de um ano. 
Discutiu a matéria o vereador Evilázio Chaves, disse que dará esse voto de confiança 
ao prefeito, e por conhecer a historia do mesmo e pela liderança do governo na casa 
estão sim bem conduzidos, portanto, dará sim esse voto de confiança.  Discutiu a 
matéria o vereador Gabriel Salomão, disse que é importante apresentar sua opinião, á 
que a grande maioria dos vereadores expor as suas em relação ao orçamento 
municipal para 2021. A sua opinião é que poderia abrir o orçamento em apenas 30%, 
seria ideal para o prefeito trabalhar e no decorrer das atividades a câmara avaliasse 
cada necessidade, e tem certeza que se a necessidade fosse plausível seria aprovada 
por esse parlamento. E muitos dizem sobre a necessidade de ser aberto por causa do 
COVID-19, mas Redenção já recebeu mais de 9.000.000,00, e ninguém sabe como foi 
investido esse recurso. Em aparte, o vereador Rony, falou que se tem o Poder desta 
casa hoje de abrir o orçamento até 25% e caso o prefeito demonstre um bom trabalho 
poderão abrir mais. Em aparte o vereador Zé Roberto, disse que os 9.000.000,00 não 
é de responsabilidade do Prefeito atual e sim do antigo e agora precisam fazer a 
diferença. Apenas estar dando o crédito para o prefeito, no sentido que possam andar 
juntos em prol do município. E de fato precisam buscar saber onde foi parar os 
R$9.000.000,00 encaminhados pelo governo Federal para o combate do COVID-19. 
Continuou o vereador Gabriel Salomão, e esta é a sua opinião. Como ninguém mais 
se manifestou, o Presidente apresentou em votação em 2º turno o Projeto de Lei nº 
012/20-GPM. FOI APROVADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES. Com o voto 
contrário do vereador Rony. 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 onze horas e trinta e seis minutos. Pela aprovação. Gabriel 
Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária Hugo 
Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira ___________________ 
Vice-presidente. ******************************************************************************** 
**************************************************************************************************** 
Ata redigida e digitada pelo servidor Alexsandro Ribeiro da Silva Gomes 

 
 
 
 


