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ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 
SESSÃO ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às dez horas e cinquenta e cinco 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: Salmos 9: 10, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou 
a 1ª Secretária para fazer a leitura da PAUTA EXCLUSIVA: Projeto de Lei nº. 
015/2020-GPM, de 13/11/2020, de autoria do Poder Executivo, e 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 declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em 
discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº. 015/2020-GPM. Discutiu a matéria o 
vereador Gabriel Salomão, disse que respeita a opinião de todos os colegas 
vereadores, no entanto, no seu ponto de vista 70% do orçamento aberto é muito, e 
sendo que estão aqui para ser os olhos da população e se votarem assim ficarão de 
mãos atadas enquanto legislativo; acredita que 30% seria o correto. Acredita que todos 
estão aqui para buscar o bem da população e caso o Prefeito precisasse de mais valor 
aberto no orçamento esta casa iria avaliar e se fosse para o bem da população 
votariam a favor. Discutiu a matéria o vereador Nilton Cesar, que lembrou que estão 
votando hoje esse projeto por que a legislatura passada não fez o que devia, e 
parabenizou os colegas que estão assumindo a responsabilidade hoje em apresentar 
seu ponto de vista. Acredita que independente do valor que for aprovado estarão 
acompanhando o Prefeito onde serão investidos os recursos do município. Discutiu a 
matéria o vereador Leandro Onofre, que parabenizou a mesa diretora pela serenidade 
desta votação e a comissão pelo tempo abio de avaliação desta matéria. E acredita 
que se votarem no projeto no jeito que estar não perderão a autonomia desta casa de 
fiscalizar. Discutiu a matéria a vereadora Bella, que parabenizou todos os colegas 
vereadores pelo posicionamento. E concorda que terão um motivo maior para fiscalizar 
liberando esse percentual ao Prefeito e entende que não será um cheque em branco 
por que estarão acompanhando a aplicação dos recursos do município. Por fim, 
parabenizou os colegas que se posicionaram de tal forma. Discutiu a matéria o 
vereador Denison Moreira, disse que essa votação era de responsabilidade da 
legislatura passada, e foi citado que quem votou na mesa diretora desta casa deveria 
ser oposição, mas afirmou que não é assim que funciona, sendo que precisam lutar 
pelo bem comum da sociedade. E a votação do jeito que estar não impedirá deste 
poder fiscalizar, por que tem dois agravantes que o Prefeito precisa de mais autonomia 
para administrar, sendo as chuvas e a pandemia que hoje enfrentam, portanto, entende 
que não podem engessar a administração municipal. Quanto mais liberar, maior será a 
fiscalização que devem fazer. E acredita que sim, precisam confiar no Prefeito e votará 
sim a favorável à matéria como ela estar. Discutiu a matéria o vereador Evilázio 
Chaves, que cumprimentou o Presidente da casa pela forma respeitosa em apresentar 
seu posicionamento à matéria, e isso é bom. E o respeito uns pelos outros é importante 
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nesta casa de leis. Discutiu a matéria à vereadora Silvani, que assim como o vereador 
Evilázio Chaves disse sobre o posicionamento do presidente também concorda. 
Acredita que estão no local onde podem defender cada qual um grupo da população e 
o Presidente demonstra esse respeito com a casa. Estão passando por um momento 
de pandemia, muita chuva, muitos buracos e fome, ou seja, muitos serviços que 
precisam ser feitos. E como poderão cobrar trabalho do Prefeito sendo que ele estar 
engessado para fazê-lo? O orçamento estar detalhando o que deve ser feito durante o 
ano, ou seja, não estão assinando um cheque em branco, simplesmente estarão dando 
condições de trabalho e poder de decisão ao Prefeito fazer aquilo que precisa ser feito. 
Devem sim ter confiança e acreditar na idoneidade do nosso prefeito. Ninguém vai 
assinar 70% e cruzar os braços, vão sim fiscalizar e cobrar aquilo que é de interesse e 
beneficio para a nossa cidade. Discutiu a matéria o vereador Jurandir Guedes, disse 
que vota a favor da matéria para dar oportunidade de trabalho ao Poder Executivo, e 
não assina um cheque em branco, por que continuará fiscalizando do mesmo jeito. 
Portanto vota sim em favor do projeto com a condição de ser executado com 
responsabilidade. E afirmou que a câmara estará aberta para receber as denuncias por 
que estão aqui para fiscalizar. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que 
parabenizou o Presidente desta casa pela forma que se posiciona. Respeita o vereador 
Rony com o seu posicionamento. E afirmou que a esperança que tem é que esta 
pandemia passe logo e do período chuvoso que também se encerre. Disse que quando 
uma pessoa é de Deus e trabalha há muito tempo servindo a população com carinho 
ganha espaço. Lembrou que o Prefeito Marcelo serviu há muito tempo na APAI, 
chegou a ser vereador, foi vice-prefeito, e veio a ser Prefeito, e gostaria que alguém 
mostrasse alguma coisa ou algo que denegrisse a sua imagem, portanto, confia no 
Prefeito pela sua historia e postura e tem certeza que terão uma Redenção melhor. 
Pela ordem, o vereador Jurandir Guedes, disse que tem muito respeito e admiração 
pela a vida do vereador Zé Roberto e quando o chama de vovozinho é em respeito pela 
sua experiência. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em 
votação em 2º turno o Projeto de Lei nº. 015/2020-GPM. FOI APROVADO PELA 
MAIORIA DOS VEREADORES. Com o voto contrário dos vereadores Rony e Gabriel 
Salomão. 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. ************************************************************************************** 
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