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ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO, 
VICE-PREFEITO E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA, REALIZADA NO DIA 01.01.2021 

 
Às nove horas, do dia primeiro do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e um, na Sala 
das Sessões da Câmara Municipal de Redenção – Pa. Plenário Pedro Alcântara, na 
presença do vereador mais votado no último pleito, que preside a sessão, o Sr. Higor 
Gabriel Santos Costa (Gabriel Salomão), que convidou para assumir a 1ª Secretaria o 
vereador Evilázio da Silva Chaves Mazzardo (Evilázio Chaves) e para assumir a 2ª 
Secretaria o vereador Hugo Teodoro de Sousa (Hugo Tomé). O Presidente convidou para 
compor a Mesa Diretiva o vice-prefeito eleito Karlos Wonnei Pereira dos Santos e o 
prefeito reeleito Marcelo Borges França. Em seguida, o Presidente solicitou ao 1º 
Secretário que fizesse a chamada dos Vereadores. O 1º Secretário afirmou que de acordo 
com Regimento Interno da Casa, todos os vereadores, o Prefeito e Vice-prefeito estão aptos 
a ser empossados e realizou a chamada, constatando à presença dos quinze vereadores, do 
Prefeito e do Vice-prefeito eleitos. Seguidamente, o Presidente convidou a todos a ficarem 
de pé em reverência as bandeiras Nacional, Estadual e Municipal e ouvirem a execução do 
Hino Nacional Brasileiro. O Presidente nos termos regimentais declarou aberta a presente 
Sessão Solene. Convidou para fazer acento à TRIBUNA DE HONRA às autoridades 
presentes: Primeira Dama do Município de Redenção - senhora Célia, a esposa do vice-
prefeito de Redenção – senhora Vera, pastora Val da igreja Quadrangular, Padre Helder da 
Igreja Católica, ex-vereador Emerson Monsef, ex-vereador Toninho Lopes, Pastor Domício 
da 1ª Igreja Batista, Coronel Daniel do 7º Batalhão da Policia Militar de Redenção, 
Comandante do 10º Agrupamento de Bombeiros Militar de Redenção – Major Charles, 
Pastor Russel, senhor Marinho, Presidente dos Republicanos – JPC e ex-vereador Pepeto. 
Em seguida, o Presidente convocou os senhores vereadores eleitos, para de pé, prestarem 
o seguinte compromisso: “PROMETO MANTER, DEFENDER, CUMPRIR E FAZER 
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E A LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM 
GERAL DOS MUNICIPES, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 
LIVRE, JUSTA E SOLIDÁRIA, E DESEMPENHAR LEAL E HONESTAMENTE O 
MANDATO QUE ME FOI CONFIADO PELO POVO DE REDENÇÃO”. Após o compromisso 
feito, o Presidente declarou empossados, na forma regimental, os seguintes vereadores que 
irão exercer seus mandatos na 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Redenção, entre 01 
de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024: DENISON MOREIRA GONÇALVES – 
PSC,1. EVILÁZIO DA SILVA CHAVES MAZZARDO - MDB, 2. HELIZEIDE DE SOUSA 
COELHO - PL, 3. HIGOR GABRIEL SANTOS COSTA - PL, 4. HUGO TEODORO DE 
SOUSA – PSC, 5. JOÃO LUCIMAR BORGES - PSD, 6. JOSÉ ROBEROTO FERREIRA - 
AVANTE, 7. JURANDIR DE SOUSA LIMA - PL, 8. LEANDRO ONOFRE TEIXEIRA - PSD, 
9. MARCOS SERGIO LOPES FERREIRA - DEM, 10. NILTON CESAR FERREIRA DE 
ARAÚJO - CIDADANIA, 11. RENIVAL JOSÉ DE SOUSA - PSD, 12. RODRIGO ROCHA 
MARTINS - PSD, 13. WASHINGTON SANTOS DE OLIVEIRA - PSL, 14. WILMON MOTA 
MARTINS - PSDB, 15.  Convidou para ficar de pé o Prefeito reeleito e o Vice-prefeito eleito 
para prestarem o seguinte compromisso: “PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR 
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A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E A LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DOS 
MUNICIPES, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E 
SOLIDÁRIA, E DESEMPENHAR LEAL E HONESTAMENTE O MANDATO QUE ME FOI 
CONFIADO PELO POVO DE REDENÇÃO”. Após o compromisso feito, o Presidente 
declarou empossados, na forma regimental, o senhor Marcelo Borges França ao cargo de 
Prefeito Municipal de Redenção e o senhor Karlos Wonnei Pereira dos Santos ao cargo 
de vice-prefeito de Redenção que irão exercer seus mandatos na 10ª Legislatura entre 01 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Em seguida, o Presidente passou a faixa de 
prefeito ao Prefeito Marcelo Borges França. Na sequencia, passou a palavra ao Padre 
Heldon Salvador, que ao assumir a tribuna fez leitura no livro Gêneses onde conta a 
história de Caim que matou Abel. E a pergunta de Deus para Caim foi: “onde estar o teu 
irmão?”. E essa resposta que ele deu às vezes também damos em função da indiferença 
que existe entre as pessoas. A fraternidade é dada apenas para aqueles que fazem parte da 
nossa turma ou denominação. Agora os vereadores eleitos fizeram um juramento para o 
bem comum, por isso trouxe a parábola do bom Samaritano, que é aquele que se dedica a 
ajudar o necessitado. As lições dessa parábola são: o bom samaritano teve uma 
oportunidade e aproveitou. Não tem como ter uma responsabilidade e não se envolver. E 
aquele que se propõe a vida publica tem que estar disposto a se envolver. O segundo ponto 
é: não podem buscar recompensas ao fazer o bem. Na parábola o levita e o sacerdote não 
quiseram se envolver e decidiram não ajudar o enfermo. Precisamos buscar o bem da 
cidade por que esse é um dom e o nosso desejo. Precisamos praticar a fraternidade, fazer o 
bem, servir é a nossa missão. Homens públicos não podem temer em sacrificar, de ficar 
cansado para fazer o bem da nossa família e da nossa comunidade. Muitas das vezes nos 
ocupamos com questões burocráticas e nos esquecemos de fazer o bem. Precisamos fazer 
as questões burocráticas, mas também fazer o bem. O ultimo ponto é: não conte o custo 
antes de fazer o bem, por que o bom samaritano não contou os custos, mas priorizou fazer o 
bem. Por fim, pediu as autoridades empossadas para cuidar da nossa cidade para que ela 
se transforme em uma grande fraternidade. Na sequencia, foi convidada para fazer uso da 
palavra à pastora Val, que ao assumir a tribuna fez a leitura do livro de João, capitulo 13, 
versículos 12 a 16. Após a leitura, disse que Jesus quis mostrar a importância da servidão 
lavando os pés dos seus discípulos, como lição ele como senhor e mestre tomou a missão 
de servo e lavou os pés dos discípulos demonstrando a eles como deviam fazer uns aos 
outros. Como cristãos nunca podemos perder o temor ao senhor por que ele tem o folego de 
nossas vidas em suas mãos. Disse às autoridades que compõem a nova legislatura que 
possam seguir esse exemplo de Jesus. Contou o exemplo de vida de José do Egito, que 
tinha como exemplo servir com excelência, e de escravo se tornou governador do Egito, e 
por sua servidão ele não só salvou sua família, mas toda humanidade da fome que assolava 
toda terra naquela época. Talvez alguns vereadores e prefeito têm sonhos que não fazem 
sentido, por que assim era na vida de José do Egito, mas os que estão sendo empossados 
hoje tem a responsabilidade de dar sentido aos sonhos dessa sociedade, que quer viver 
com qualidade de vida na educação, saúde, lazer, etc. O sonho de José teve sentido por 
que ele serviu, e o nosso sonho só terá sentido se também servirmos, cada qual em seu 
chamado. Precisam sonhar juntos para que os nossos sonhos tenham sentido. Finalizou 
citando a frase de Dom Quixote: “O sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas o 
sonho que se sonha junto já é o início de uma grande realidade”. Fez uso da palavra o vice – 
prefeito Karlos Wonnei, disse que só Deus é digno de toda honra e toda glória. Agradeceu 
a Deus em primeiro lugar e em segundo uma pessoa que veio de longe para essa cerimônia, 
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desde criança tudo que ela pode fazer ela fez por sua pessoa, que é a sua mãe. Contou às 
dificuldades que teve quando pequeno e louvou a Deus pela vida de sua mãe que lhe ajudou 
em sua jornada de vida. A faculdade que é formado é a faculdade da vida, que é a melhor 
faculdade que existe. Sua mãe lhe ensinou algo assim: “tudo que for buscar busque em 
Deus”. E a esse Deus buscou e fez o compromisso de servir nossa gente que é o povo de 
Redenção. Agradeceu o pastor Domício que pagou o seu primeiro aluguel quando chegou à 
Redenção. Agradeceu sua família que abraçou esse sonho e agradeceu a toda família 
redencense que acreditou, e o que for possível fazer para levar uma cidade adiante e 
promover uma vida melhor para sociedade irá fazer. Deus mostrou nessa campanha que Ele 
faz da forma que Ele quer, por que o Deus que deu esse mandato tem também pode tirá-lo a 
qualquer momento. E pediu para todos os eleitos a honrar a Deus e a sociedade, sendo 
presentes, e ao Senhor seja toda honra e toda glória. Fez uso da palavra o Prefeito 
Municipal Marcelo Borges, que ao assumir a tribuna desejou um excelente mandato a 
todos. Disse que pela terceira vez consecutiva Deus lhe confere mais um mandato. Nunca 
imaginou viver isso em sua vida, entende que tudo é por designo de Deus. Se forem ver o 
senário a mais de cem dias atrás não era candidato, portanto, o seu compromisso é maior 
que representar e bem a sociedade, mas honrar a Deus. Precisa ser um homem honesto, 
justo, pronto para atender a população, não há grupos políticos e interesses pessoais, mas 
pediu para lhe procure para ajudar o município de Redenção. Têm 38 anos de vida pública, 
e veio para servir Redenção e não se servir dela. Deixou isso claro para ter um mandato 
tranquilo por que daqui quatro anos encerrará o seu mandato e com isso irá encerrar sua 
carreira politica, mas fará tudo que for possível por Redenção. Não abrira mão daquilo que é 
princípio, pediu para não lhe pedirem o que é pessoal e sim aquilo que é coletivo. Informou 
que a Prefeitura cumpriu todos os seus compromissos com os servidores e fornecedores e 
estão entrando o novo ano com saldo na conta, e isso é trabalhar com responsabilidade. 
Agradeceu a seu amigo Carlo Iavé Furtado, que foi um exemplo de gestor. E que Marcelo e 
Karlos Wonnei serão incansáveis para fazer sua parte. Afirmou que apesar da pandemia o 
senário é promissor, por que só tem aberto portas, por que Brasília-DF e Belém-PA estão 
com as portas abertas para Redenção, e acredita que irão fazer a melhor gestão até hoje em 
função do senário que se encontra. E dará o sangue por esta cidade e desenhou um 
excelente 2021 a todos, no entanto, pediu ajuda se colocando aberto a criticas construtivas, 
por que bla bla bla não dará ouvidos e não atrapalhará a sua administração. Em seguida, 
Presidente convocou todos os vereadores para darem início a 1ª Sessão Extraordinária, 
do 1º Período Legislativo, da 1ª Sessão Anual da 10ª Legislatura, que tem como pauta 
exclusiva a Eleição da Mesa Diretora. Determinou ao 1ª Secretário a fazer a verificação do 
quórum. Havendo quórum, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA para proceder à 
eleição da Mesa Diretora do biênio 2021/2022. Abriu-se a inscrição das chapas. Na 
sequencia, determinou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das chapas por ordem de 
inscrição. Foram apresentadas duas chapas, Chapa n. I com a seguinte composição: 
Presidente: Gabriel Salomão - PL, Vice-presidente Denison Moreira - PSC, 1ª Secretária 
Bella - PL, 2º Secretário Hugo Tomé - PSC. Chapa n. II com a seguinte composição: 
Presidente Leandro Onofre - PSD, Vice- Presidente Delegado Washington - PSL, 1º 
Secretário Nilton César – CIDADANIA e 2º Secretário Renival – PSD. Em seguida, o 
Presidente passou a palavra ao vereador signatário da Chapa n. I: Vereador Evilázio 
Chaves, que ao assumir a tribuna apresentou defesa a chapa numero um dizendo estar feliz 
pela renovação e ter certeza que a presidência da casa estará em boas mãos. Crer que o 
jovem Gabriel está na vontade de aprender e dar bons frutos e que possam dar essa 
oportunidade a esse jovem que chega nesta como o mais votado dentre os vereadores 
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eleitos e acredita que será sucesso, portanto, pediu voto aos colegas vereadores para chapa 
de numero um. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao signatário da Chapa n. II: 
vereador Rodrigo Universo, que ao assumir a tribuna cumprimentou a todos, disse estar 
muito feliz por este dia, e subiu na primeira legislatura e se sentia muito preparado, era 
formado, ocupava o cargo de gerencia, e após quatro anos, agora casado e vereador 
reeleito e empresário, na condição de pai de família, olha para trás e ver o quanto era 
imatura naquele tempo que iniciou o seu mandato. Existem coisas nessa vida que só vem 
com o tempo, e o jovem é empolgado e isso faz parte da nossa natura. O slogan para sua a 
nova legislatura foi: “Mais madura e mais seguro”. Maturidade e segurança são as 
qualidades que a sua chapa tem, e quando a pessoa é mais experiente mais segura estar. 
Fez a leitura dos nomes do seu time que compõe a chapa de numero II, e contou parte da 
história de cada integrante. Diante disso, e sabendo que o voto é democrático, esclareceu 
que não tem nada contra o candidato da chapa um, mas entendo que tem coisas que só 
vem com o tempo. Por fim, pediu o voto para a chapa numero dois a todos os colegas 
vereadores. Em seguida, o Presidente agradeceu o pronunciamento dos vereadores que 
defenderam suas chapas, e determinou ao 1º Secretário fazer a chamada nominal dos 
vereadores para que declarem o seu voto a Chapa I (vereador Gabriel Salomão) ou a 
Chapa II (vereador Leandro Onofre). Vereador Denison Moreira – Chapa I, vereador Evilázio 
Chaves - Chapa I, vereadora Bella - Chapa I, vereador Gabriel Salomão - Chapa I, vereador 
Hugo Tomé - Chapa I, vereador João Lucio - Chapa II, vereador Zé Roberto - Chapa I, 
vereador Jurandir Guedes - Chapa I, vereador Leandro Onofre - Chapa II, vereador Marcos 
Sérgio - Chapa I, vereador Nilton César II, vereador Renival – Chapa II, vereador Rodrigo 
Universo - Chapa II, Delegado Washington – Chapa II, vereador Neguinho Eletricista - 
Chapa I. Após a conferência dos votos, com a presença dos representantes chapas: 
vereador Denison Moreira - chapa I e vereador João Lúcio – chapa II, o Presidente 
DECLAROU ELEITA A CHAPA n. I COM NOVE VOTOS, e proclamou empossada a Mesa 
Diretora para o biênio 2021/2022 composta pelos seguintes membros: Presidente – vereador 
Gabriel Salomão; Vice-presidente – vereador Denison Moreira; 1ª Secretária – vereadora 
Bella e 2º Secretário – vereador Hugo Tomé, e transferiu a responsabilidade de dar 
continuidade dos trabalhos para os mesmos. Após eleita a nova composição da Mesa 
Diretora e assumirem seus respectivos lugares. Na sequencia, o Presidente agradeceu a 
cada voto confiando à nova direção da mesa diretora desta casa de leis, e afirmou que 
buscará desempenhar um bom trabalho. Em seguida, declarou aberta a tribuna para os 
vereadores inscritos por até três minutos. Assumiu o vereador Denison Moreira, que 
agradeceu a sua família por ser a base de casa ser humano. Sabe que não foi uma 
campanha fácil, mas houve mudança. Agradeceu a cada amigo que lhe ajudou a chegar 
onde estar, e entende que política é a ferramenta de transformação da vida das pessoas. E 
quem lhe colocou na condição vereador foi acreditar em seus firmamentos e ideais e irá 
mantê-los porque lutara pela realização de seus compromissos feitos em campanha. Estará 
sempre aberto ao diálogo buscando sempre o bem comum de toda sociedade. Assumiu a 
tribuna o vereador Evilázio chaves, que cumprimentou a todos presentes, e se colocou a 
disposição como vereador para servir a todos. Disse que o ano de 2020 foi um ano difícil em 
função da onda da pandemia, muitas perdas e a vida sempre é o desafio para os que 
buscam colocar o pão sobre a mesa. E se colocou a disposição do prefeito e espera que 
todos os eleitos façam um ótimo mandato para o bem da coletividade. Desejou um bom 
trabalho do presidente Gabriel Salomão. Entende que o trabalho do vereador estar na ponta 
dos bairros por serem cobrados e irão sim buscar essa aliança no sentido de buscar resolver 
os problemas de Redenção. Só tem a agradecer a Deus pela vitória e o seu trabalho irá 
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continuar por ter sido atuante. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que cumprimentou a 
todos presentes, agradeceu a Deus, sua família e amigos por terem somado nesta 
conquista. Sabe que a família é base de tudo na vida do ser humano. Agradeceu cada voto 
que recebeu nas urnas, e estará à disposição de todos. Disse ao prefeito e ao vice-prefeito 
que a escolha da chapa I não que dizer oposição, mas sim independência entre os poderes. 
E discorda um pouco em relação ao discurso do vereador Rodrigo Universo ao criticar a 
capacidade de um Jovem, por que a sua pessoa acredita na juventude, e se colocou a 
disposição de todos enquanto vereadora. Assumiu a tribuna o vereador Hugo Tomé, que 
cumprimentou a todos presentes, agradeceu a Deus a quem toda honra e glória é dada. 
Agradeceu a sua família Tomé, a família Oliveira, a família Modesto e a família Teodoro. A 
família Tomé tem um sobrenome forte de 7 mandatos de vereador, mas por trás dela há 
outras famílias envolvidas. Agradeceu a todos os seus amigos, por que tem amigos de 
verdade. Disse que o Presidente eleito é novo e tem certeza que o mesmo fará um 
excelente mandato. Completará seis anos seguidos na mesa diretora e tem experiência sim, 
e se colocou a disposição do Presidente para lhe ajudar no que for preciso. Agradeceu a 
toda população por ter sido bem recebido nas residências no período de campanha, por ser 
humilde e escutar mais que falar tem conquistado a confiança de muitas pessoas. Não é 
muito de usar a tribuna e sim de escutar e se comportar de maneira correta. Por fim, desejou 
a todos um ótimo mandato em prol da cidade de Redenção. Assumiu a tribuna o vereador 
João Lúcio, que agradeceu a Deus pela oportunidade de mais uma vez participar de uma 
sessão como esta, pela sexta vez consecutiva. Isso por causa do apoio da família e da 
população. Muitos perguntam o que esse Joao Lucio faz que nunca perdeu uma eleição? 
Mas para entender isso é só andar um pouco com sua pessoa que entenderá ao ver o seu 
trabalho árduo. Citou o nome de seus parentes e agradeceu o apoio de todos moradores de 
Redenção. Agradeceu ao prefeito Marcelo e ao vice Karlos Wonnei, por que nesta eleição 
fez história sendo o seu partido político conseguir, de forma inédita, fazer o prefeito e vice e 
eleger três vereadores. Desejou sucesso a nova mesa diretora e espera que possam fazer 
um bom trabalho e que Deus possa abençoar a todos com um feliz 2021. Assumiu a tribuna 
o vereador Zé Roberto, que pediu permissão ao presidente para ficarem um minuto em 
silêncio em homenagem ao seu amigo Roberto que hoje pela manhã foi para vida eterna. O 
Presidente concedeu o pedido feito. Após um minuto de silêncio, o vereador Zé Roberto 
agradeceu a todos por estarem presentes nesta sessão e afirmou que Deus estar presente e 
tudo é permissão dEle. Chegou à Redenção em 1986, e agradeceu a sua família por fazer 
presente nesse momento importante de sua vida. Citou o nome de cada vereador e afirmou 
que está nesta casa não é só para falar e sim para trabalhar também. Hoje é um homem de 
63 anos, e voltar para esta casa é uma questão de honra e orgulho, e dedicará sim o seu 
mandato em prol da cidade de Redenção. Tem certeza que a eleição do Prefeito Marcelo 
Borges e estar como prefeito é coisa de Deus mesmo. Tem esta idade, mas tem muita força 
e vontade de trabalhar e acredita que esta casa lhe dará condição para isso. Assumiu a 
tribuna o vereador Jurandir Guedes, que agradeceu a Deus e sua família que estar 
presente e afirmou que estar muito feliz por sua eleição. Agradeceu os votos que recebeu 
nas urnas e estará à disposição de todos os munícipes. E acha injusto já entrar no início de 
mandato com esse recesso, sugeriu que isso fosse mudado, por que quer ajudar o Prefeito 
nesse processo de transição para que ele faça o melhor enquanto prefeito. Assumiu a 
tribuna o vereador Leandro Onofre, que cumprimentou a todos presentes e disse que é 
muito bom saber e tem certeza que Deus estar no comando de tudo. Não pode deixar de 
externar seus mais sinceros agradecimentos a todos que lhe ajudou a chegar onde estar. 
Foi uma grande vitória, ser o segundo mais bem votado, e agradeceu por todos que fizeram 
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esse momento acontecer, em especial a duas pessoas que lhe incentivou: Carlo Iavé e 
Leandra Onofre, que foram vitimas dessa pandemia. Tem confiança no trabalho que 
realizara juntamente com todos os colegas parlamentares, que não foi fácil, mas ser um 
vereador é uma honra. Agradeceu os seus amigos e família que lhe ajudou. Não é segredo 
para ninguém quer poder fazer ainda mais por esta casa, e os servidores desta casa lhe 
ajudou a crescer e ser a pessoa que é hoje. Disse que dará o seu melhor por ser filho de 
Redenção e não pretende ir embora, mas ser representante do povo. Finalizou dizendo que 
é muito bom saber e tem certeza que Deus estar no comando de tudo. Assumiu a tribuna o 
vereador Marcos Sérgio, que cumprimentou a todos presentes e citou o nome de cada 
familiar presente. Estar muito feliz por esse momento e agradeceu a Deus e a sua família, 
amigos. Informou também que confia nos jovens e na educação, e agradeceu a Deus como 
também os moradores da zona rural e zona urbana. Agradeceu os colegas que participaram 
do time dos democratas. Disse que estar à disposição do prefeito e vice para juntos ajudar 
os menos favorecidos. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que fez um ato em 
memoria ao seu finado pai colocando na cabeça o chapéu do seu saudoso pai. Agradeceu a 
Deus por ter chegado a um novo ano onde muitos ficaram para trás. Agradeceu a Deus e 
sua família e amigos por esta vitória. Agradeceu ao presidente do partido CIDADANIA e 
todos os colegas que somaram nesse partido para que estivesse hoje nesta casa. 
Agradeceu a cada voto confiado a sua pessoa e que honrará com todas as usa forças. 
Colocou-se a disposição desta casa de leis e afirmou que crer e acredita na história do 
prefeito e vice-prefeito e independente de mesa diretora pediu para que possam lutar por 
nossa cidade. No entanto, pediu para que não invoquem o nome de Deus em vão por que é 
Deus que dá o mandato, mas também é Ele que o tira na hora que ele bem entender. 
Assumiu a tribuna o vereador Renival, que agradeceu a Deus que é o criador de todas as 
coisas, pela oportunidade de ter um mandato. E assim como os outros, também tem uma 
família e ela é de fato base de tudo. Agradeceu os seus amigos. Parabenizou o presidente 
Gabriel Salomão pela vitória e estão aqui para trabalhar por Redenção, e não podem 
esquecer que o mandato não é nosso e sim do povo. Disse que o Prefeito Marcelo é um 
símbolo de honestidade e acredita que o mesmo fará uma boa gestão. Parabenizou a 
vereadora Bella pela vitória nas urnas e acredita que as mulheres serão bem representadas. 
Agradeceu a cada voto que lhe foi confiado. Disse que gosta de gente e gosta de trabalhar e 
o papel do vereador não é difícil e sim falar em prol do povo. E desejou um feliz 2021 a cada 
um com muita paz e muito amor. E pediu para não falar o nome de Deus em vão por que é 
Ele que dá, mas é Ele que tira. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que 
cumprimentou a todos presentes, parabenizou o Presidente eleito Gabriel Salomão e se 
colocou a disposição e estar para somar em tudo que for positivo que atenda o anseio da 
população. Sua esposa estar gravida e os eu filho levara o nome do seu saudoso pai. 
Lembra que tinha todos os motivos para não estar aqui, e na sua primeira eleição o seu pai 
estava doente, assim quando foi eleito logo o perdeu, e na sua primeira eleição era metade 
sua e metade do seu pai. Entende que o poder emana do povo, mas a bíblia diz que a 
autoridade vem de Deus, poder é uma coisa, mas a autoridade é outra. Por fim, pediu para 
irem fortes em busca de fazer o melhor para nossa cidade. Assumiu a tribuna o vereador 
Delegado Washington, que cumprimentou a todos presente, e o seu eterno amigo Aroldo 
Araújo por tudo que ele fez por Redenção. Afirmou que não tem lado A ou B, mas estar aqui 
para fazer valer a lei. Disse ao Presidente da casa que pode contar com sua pessoa no 
exercício da atividade parlamentar, é um jovem, mas nem por isso deixa de ter capacidade 
de estar presidindo esta casa de leis. Ver na pessoa do prefeito uma pessoa muito honesta 
e sempre teve nele muita confiança. Foi vitima do COVID-19 e quase morreu, e teve sua 
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vida interrompido por quase quarenta dias, pelo descaso do Hospital Iraci, fala isso por que 
não tem rabo preso com ninguém e estar aqui para fiscalizar a Prefeitura e também fiscalizar 
a Câmara de vereadores. E cumprimentou a todos presentes e que possam ter em sua 
pessoa a sua confiança e parceria em prol do município. E a sua esposa não pôde estar 
presente por estar gravida e por também ter perdido a visão 100% vitima de um assalto, 
motivo também esse que não gosta de bandido e nem de politico corrupto. E por fim, afirmou 
que fara valer o seu mandato para honrar cada voto que lhe foi confiado. Assumiu a tribuna 
o vereador Neguinho Eletricista, que agradeceu a Deus por mais essa oportunidade, e 
segundo a sua família. Cumprimentou o prefeito e presidente, e afirmou que aquilo que pode 
fazer corre atrás e gosta de pessoas. Tem muito que aprender e a falou seu numero para 
contato por que estar à disposição de todos, uma vez que não é muito bom de expressão e 
sim de ação e podem contar com sua pessoa. Assumiu a tribuna o vereador Gabriel 
Salomão, que agradeceu os votos que lhe foram confiados para estar como vereador hoje, 
e no auge dos seus 19 anos ser o mais bem votado e agora Presidente da Câmara de 
vereadores e se colocou a disposição no sentido de buscar o bem para Redenção. 
Agradeceu a Deus e o seu pai Adriano Salomão que é cara que estava por trás de tudo. 
Agradeceu ao seu amigo Diego Cabação que foi uma das bases de sua campanha e 
lamentou o seu falecimento precoce. E colocou-se a disposição e jutos com vereadores e 
prefeito buscará o melhor para Redenção. Nas considerações finais: O Presidente 
registrou que hoje é o dia mundial das confraternizações. Convidou a todos para a próxima 
sessão ordinária que acontecera no dia 15 de fevereiro de 2021, com pauta prevista para 
composição das Comissões Permanentes desta casa de leis. E por não haver mais matérias 
a deliberar deu por encerrada esta Sessão às doze horas e trinta e quatro minutos. E esta 
Ata será assinada por todos os vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos. ***************** 
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