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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às oito horas e quarenta e cinco minutos, do dia vinte, do mês de outubro, do ano de 
dois mil e vinte e dois, 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 Denison Moreira, auxiliado pelos vereadores Leandro Onofre 
na 1ª Secretaria e Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou ao 1º Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Neguinho 
Eletricista, Nilton César, Gabriel Salomão, Bella, Delegado Washington, Jurandir 
Guedes e Zé Roberto. Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as 
Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: 
Salmos 31: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou ao 1º Secretário a 
fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada em 19.10.22; 
Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Redenção-PA, para o Biênio 
2023/2024. Na sequência, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Todos 
os vereadores dispensaram o uso da fala. Em seguida, declarou aberta a ORDEM DO 
DIA: (ausentes os vereadores Neguinho Eletricista, Bella, Jurandir Guedes, Delegado Washington, Zé 

Roberto, Gabriel Salomão e Nilton César) – Determinou ao 1º Secretário a fazer leitura das 
Chapas que irão concorrer a Eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. Chapa 
1, com a seguinte composição: Presidente – vereador Rodrigo Universo, vice-
presidente – vereador Marcos Sérgio, 1º Secretário – vereador Denison Moreira, e 2º 
Secretário – vereador Hugo Tomé. Na sequência, o Presidente concedeu o uso da 
palavra para o signatário da referida chapa apresentada para que o mesmo encaminhe 
a votação. Assumiu a tribuna o vereador João Lúcio, que cumprimentou a todos 
presentes e disse que fica muito honrado em defender esta chapa que está inscrita 
para concorrer a eleição da Mesa Diretoria nessa oportunidade. Parabenizou a firmeza 
de cada vereador que estão aqui nesta manhã, onde já sabe o posicionamento dos 
mesmos em relação a essa proposta apresentada. Observou o comportamento do 
próximo presidente, vereador Rodrigo Universo, sendo que já o admirava, mas nesse 
processo eleitoral a sua admiração aumentou ainda mais pela serenidade, maturidade, 
tranquilidade e autoridade que o mesmo transmitiu durante todo processo. Durante 
quase duas décadas fazendo parte desta casa de leis nunca tinha visto um processo 
tão complexo e complicado como este, nunca tinha participado de uma sessão que 
começou às 08:00h da manhã e fosse até às 16:00h da tarde. Nunca tinha visto o 
Regimento Interno desta casa ser tão desrespeitado como viu nesse processo eleitoral. 
Mas o vereador Rodrigo Universo tem mantido a serenidade e tranquilidade assim com 
os seus pares, portanto, o parabeniza por isso. Tem certeza que a sociedade em peso 
estar observando. Informou que estão cumprindo de forma rigorosa o Regimento 
Interno desta casa. Hoje estão ausentes sete vereadores e não tem como justificar, 
uma vez que deram ampla publicidade. Nesse processo até intervenção da justiça 
aconteceu, no entanto, gostariam que todos os vereadores estivessem aqui 
participando desta eleição, assim ficaria mais bonito para democracia. Sempre nesta 
casa diante das disputas, onde hora se ganha e hora se pede, mas sempre respeitam o 
resultado, mas pela primeira vez na história desta casa estão vendo algo diferente, uma 
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vez que queria ver a presença de todos os vereadores participando desse momento, 
por que a democracia é fundamental nesse país, portanto, só lamenta o fato dos 
demais colegas não estarem presente, e não dá para justificar por que todos sabiam do 
que estar acontecendo, sendo que foi amplamente divulgado nos canais de 
comunicação. De qualquer maneira, a maioria absoluta dos vereadores estão presentes 
que dará legitimidade a todo processo eleitoral. Para sacramentar, embora sabe o 
posicionamento de cada vereador nesta manhã, mas que tem uma grande satisfação 
em apoiar a chapa que foi apresenta para estar a frente dos trabalhos desta casa para 
os próximos dois anos, e citou o nome de cada membro desta chapa, e os demais 
presente estão chancelando com o voto esta chapa. Por fim, agradeceu a todos que 
estão acompanhando esse importante momento para o nosso município. Em seguida, o 
Presidente determinou ao 1º Secretário a fazer a chamada em ordem nominal dos 
vereadores declarando seu voto. VOTAÇÃO NOMINAL: Como vota o vereador 
Denison Moreira: Chapa 1; como vota o vereador Evilázio Chaves: Chapa 1; como 
vota o vereador Hugo Tomé: Chapa 1; como vota o vereador João Lúcio: Chapa 1; 
como vota o vereador Leandro Onofre: Chapa 1; como vota o vereador Marcos 
Sergio: Chapa 1; como vota o vereador Renival: Chapa 1; como vota o vereador 
Rodrigo Universo: Chapa 1. Após a contagem dos votos, o Presidente proclamou o 
seguinte resultado: A CHAPA 1 FOI ELEITA POR UNANIMIDADE PARA O BIÊNIO 
2023/2024, para ser empossada a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023, ficando a 
Mesa Diretora com a seguinte composição: Presidente – vereador Rodrigo Universo, 
vice-presidente – vereador Marcos Sérgio, 1º Secretário – vereador Denison Moreira 
e 2º Secretário – vereador Hugo Tomé. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra 
ao Presidente eleito. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que agradeceu a 
Deus pela oportunidade, e ficou feliz em subir nessa tribuna como presidente eleito 
legalmente e democraticamente. Deseja realizar um bom trabalho com cada vereador e 
entende muito bem como acontece o processo democrático que dia se ganha e dia se 
perde. O presidente titular desta casa hoje está não presente, mas quando o mesmo foi 
eleito a sua pessoa estava apoiando o outro lado, onde o vereador Leandro buscava 
ser presidente, não tiveram êxito naquela eleição, foram derrotados naquele dia, mas 
no final da sessão fez questão de procurar o presidente eleito para lhe abraçar e 
desejar boa sorte nos trabalhos desta casa e que Deus pudesse abençoar sua gestão. 
Fica triste em não poder estar aqui nesta casa a presença dos demais vereadores. Mas 
disse aos que estão presentes que se orgulha muito com o posicionamento de cada 
um, humildes, serenos, onde lhe defenderam o direito de concorrer esta eleição, lhe 
defenderam e pode chegar aonde estar cumprindo todos os processos necessários 
para que acontecesse de forma legal. Independente de outra chapa ou não existiu uma 
disputa que nesse momento precisa ser encerrada, e que enquanto presidente irá sim 
presidir para todos os quinze vereadores e para toda a população de Redenção que 
voltara a ter o orgulho do Poder Legislativo. Se comprometeu com os colegas e 
população que trabalhará em defesa do direto e da liberdade das pessoas, respeitar 
cada vereador e servidor desta casa, dará autonomia para que tudo aconteça de 
maneira legitima, não deixando que haja interferência de poderes, mas que os poderes 
possam trabalhar juntos em busca de fazer o melhor para a nossa cidade. Se 
comprometeu em cumprir as leis como a Constituição Federal, a Lei Orgânica do nosso 
Município e o Regimento Interno desta casa de leis. Aquilo que tem de prevalecer é o 
que manda o Regimento Interno e tudo aquilo que for legal. Não engavetará nenhuma 
lei, não manipulará esta casa para atender anseios pessoais e sim esta casa estará 
pronta para receber os vereadores, servidores e os seus verdadeiros donos que é o 
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povo de Redenção. Parabenizou a cada vereador que elegeu esta chapa. E a confiança 
que tiveram para eleger esta chapa ela é recíproca e hoje ela só aumenta e que tem 
100% de confiança a cada um presente. Esse trabalho será retribuído com muito 
trabalho em prol de nossa cidade. Jamais esquecerão as cenas que viram nos últimos 
dias, e juntos irão fazer um poder legislativo participativo com toda a sociedade 
organizada no sentido de serem mais produtivos com objetivo de atender os anseios da 
nossa sociedade. E agradeceu a Deus pelo resultado de hoje e crer que não irão se 
arrepender pela decisão que tomaram hoje e agradeceu a todos mais uma vez. Nas 
considerações finais: O Presidente convocou a Comissão de Justiça e Redação Final 
para tratar do Projeto referente a merenda escolar, e convocou também a Comissão de 
Finanças e Orçamento para tratar da matéria referente a LDO. Agradeceu presença de 
todos e os convidou para a próxima sessão ordinária que acontecerá amanhã no 
horário regimental. E declarou encerrada a sessão às nove horas e trinta minutos. Pela 
aprovação. Denison Moreira ________________ Presidente. Leandro Onofre 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. ******** 
**************************************************************************************************** 
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