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SESSAO SOLENE DE APRESENTAÇÃO DA NOVA MESA DIREITORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, PARA O BIÊNIO 2023/2024. 

Às nove horas, do dia seis, do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e três, 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 Rodrigo Universo, 
auxiliado pelos vereadores Denison Moreira na 1ª Secretaria, Hugo Tomé na 2ª 
Secretaria e na vice-presidência Marcos Sérgio. O Presidente convidou para compor a 
Mesa Diretiva dos trabalhos, representando o Prefeito Municipal, a Secretária de Governo - 
senhora Verediana. Convidou para fazer parte da TRIBUNA DE HONRA: Secretária de 
Saúde – senhora Agda, Secretária de Assistência Social – Senhora Jurema, ex-vereador 
Pedro Tindô, ex-vereador Luciano Duarte, ex-vereador Pedro Lima e ex-vereador Zé 
Claudio. Passo seguinte, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras 
Nacional, Estadual e Municipal, para ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na 
sequencia, foi lido um trecho bíblico: Salmos 29: 1, pelo 2º Secretário. Após, o Presidente 
passou a palavra ao Pastor Russell Prata para apresentar uma palavra de Deus a esta 
solenidade. Assumiu a tribuna o pastor Russell Prata, que iniciou com uma oração, e logo 
após fez a leitura do texto de Jeremias 29:11. Em seguida apresentou explanações sobre a 
palavra de Deus que incentiva a pessoa buscar a Deus, através da oração, mas que 
necessidade envolver o coração por completo. Exortou dizendo que o homem que não tem 
Deus em sua vida não tem paz, portanto, espera que nesse novo ano a busca por mais de 
Deus seja uma realidade de todos, nos cultos, nas orações e leitura da palavra. E 
abençoou a Mesa Diretora em seus trabalhos nos próximos dois anos, assim como os 
demais vereadores. Pediu a Deus que capacite cada um e que cumpram o chamado pelo 
qual estão exercendo para representar o povo de nossa cidade em busca de dias 
melhores.  Em seguida, o Presidente passou a palavra a senhora Verediana, 
representando o Exmo. Prefeito Marcelo. Assumiu a tribuna a senhora Verediana, que 
cumprimentou a todos presentes e ressaltou a importância do trabalho da equipe que 
realiza o trabalho interno desta casa de leis e os agradeceu pela tramitação das matérias 
vindas do Poder Executivo. Cumprimentou a todos em nome do prefeito Marcelo Borges 
pelo trabalho harmonioso nos dois últimos anos, em aprovação de matérias que impactam 
diretamente na vida do cidadão, visando o avanço de nossa cidade. Parabenizou o 
Presidente pela sua capacidade de negociação. Assim como os demais que compõem a 
Mesa Diretora se colocou à disposição para poderem avançar, por que existem vários 
desafios e espera contar com cada um para fazerem a diferença em nossa cidade, e o 
Executivo junto com o Legislativo possam fazer um trabalho cada vez melhor. Por fim, 
desejou a todos um feliz 2023. Fez uso da palavra o vereador Hugo Tomé, que agradeceu 
a presença de todos em nome de sua mãe, e só disse uma frase ao Presidente: Que Deus 
abençoe sua vida na condução dos trabalhos nesta cada de leis. Assumiu a tribuna o 
vereador Marcos Sérgio, que cumprimentou sua família e público presente e disse ao 
povo de Redenção presente que é uma satisfação muito grande fazer parte desta casa de 
leis e agora como vice-presidente está muito feliz. Comprometeu-se em auxiliar o 
presidente para buscarem o melhor para a nossa cidade e se colocou a disposição de 
todos para juntos contribuírem para nossa cidade. Assumiu a tribuna o vereador Denison 
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Moreira, que agradeceu a Deus por esta oportunidade e cumprimentou a todos presentes. 
Agradeceu ao vereador Rodrigo Universo por lhe confiar a 1ª Secretaria da Mesa Diretora, 
e afirmou que confia muito no poder de gestão que o vereador Rodrigo Universo tem, o ver 
como um craque no que diz gestão enquanto vereador. Afirmou que esta Mesa Diretiva 
trabalhara para o bem desta casa e para o bem de Redenção. Apenas mudou de cadeira, 
antes estava na vice-presidência e agora estar como 1º Secretário, mas continuará 
desenvolvendo seu trabalho com afinco em prol de nosso povo. Assumiu a tribuna o 
vereador João Lúcio, que agradeceu a Deus pelo privilégio de estar participando de mais 
uma sessão solene nesta casa, com objetivo de apresentar a nova composição da Mesa 
Diretora. Cumprimentou a todos presentes. Agradece sempre a Deus por ter seis mandatos 
consecutivos em um município tão importante como Redenção; agradecer a Deus pela 
dadiva de ter sido Secretário de Saúde em um momento tão difícil que foi a pandemia e 
que muito se dedicou para salvar vidas, e a sociedade é testemunha disso. E hoje está 
aqui face a face com o povo por ter um sentimento de dever cumprido. O fato de ter muito 
tempo na vida pública lhe dá o privilégio de lembrar de muitas histórias, e quando viu o 
pastor Russell Prata a falando a palavra de Deus lembrou de quando ele chegou em 
Redenção há 23 anos, que era naquela época conhecido como Kiko e trabalhava no ramo 
de informática e que agora estar avançando em fazer os trabalhos de Deus. E quando era 
criança lhe chamavam de Lúcio, quando entrou na vida pública passou a ser chamado de 
João Lúcio. Na vida pública hora ganha e outra perde, no primeiro mandato desta casa de 
presidente foi derrotado em sua escolha, mas agora obteve vitória. Disse que o vereador 
Rodrigo Universo é um menino prudente e sensato, e essas habilidades o fez estar agora 
como presidente. E durante esse período como vereador obteve muitas conquistas, e o 
vereador Leandro Onofre foi servidor desta, foi seu cabo eleitoral e quando entrou na vida 
pública obteve mais votos que sua pessoa. O jovem Ronygley foi servidor desta casa, 
também seu cabo eleitoral, foi secretário de Saúde em Pau D’arco e agora estar aqui 
novamente conosco. Fica muito feliz em ver a senhora Verediana aqui representando o 
prefeito, sendo que ela é filha do primeiro prefeito de nossa cidade. E fica horando em 
poder fazer parte desse time e que os vereadores se dedicarão para fazer o melhor em prol 
do nosso município e sente-se muito feliz estar de volta nesta casa. Deu sua contribuição 
para que essa Nova Mesa Diretora que agora se tornou uma realidade. Por fim, desejou 
um ano abençoado a todos. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que 
cumprimentou a todos presentes, afirmou que acredita no trabalho dos membros dessa 
nova da Mesa Diretora, e tem como amigo e confiança no vereador Rodrigo Universo, e 
afirmou que não é fácil ser presente desta casa, o vereador João Lúcio foi vereador seis 
vezes e foi presidente apenas uma vez, Deus também lhe honrou e agora hora o vereador 
Rodrigo Universo também. Portanto, se colocou à disposição para juntos fazer um bom 
trabalho em prol de Redenção e esta casa de leis. Assumiu a tribuna o vereador Neguinho 
Eletricista, que cumprimentou a todos presentes e desejou um bom trabalho para o 
presidente da casa e todos os integrantes da mesa diretora. Assumiu a tribuna o vereador 
Nilton César, que cumprimentou a todos presentes e disse que precisam fazer o papel 
como vereadores para que povo tenha aquilo que lhe é de direito, e desejou um bom 
trabalho para nova Mesa Diretora. Disse que o pastor foi muito bom em suas colocações e 
acrescentou mais um pedido, para se despirem da vaidade e cumprir o papel que o povo 
lhes autorizou. Disse que a gestão da antiga mesa fez tramitar todas as matérias que 
vieram do Poder Executivo, onde tinham a frente dos trabalhos o vereador Gabriel 
Salomão. E pediu para que nesse ano pudessem efetivar os servidores como os servidores 
efetivos, tanto os temporários da prefeitura como os da Câmara municipal. Como servidor 
faz esse desabafo, por que quando chega no período eleitoral esses servidores 
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temporários ficam reféns de vontades politicas tanto na câmara como da prefeitura, e fez 
esse pedido para liberdade de escolha cada servidor. E pediu a Deus para abençoar o 
Presidente, lhe orientando nos trabalhos e desejou um feliz ano novo a todos. Assumiu a 
tribuna o vereador Renival, que agradeceu a Deus por esta oportunidade e cumprimentou 
a todos presentes. E desejou toda sorte do mundo para o vereador Rodrigo Universo, 
enquanto o mesmo sentou ao lado de sua cadeira foi um grande aprendizado, homem 
sério, empreendedor e para sua pessoa foi uma honra dar o seu voto para o mesmo agora 
estar presidindo e tem certeza que o mesmo correra as quatro linhas desta região para 
desempenhar um bom mandato. Afirmou que esta Câmara foi a mais harmônica que ouve 
em busca de fazer o melhor para nossa sociedade. Também teve a satisfação de votar e 
apoiar o prefeito e agora como vereador busca também contribuir com uma Redenção 
melhor. Desejou a todos um ano abençoado com muitas realizações e prosperidade e 
assim como pastor disse que possam buscar Deus em primeiro lugar. Assumiu a tribuna o 
vereador Zé Roberto, que cumprimentou a todos presentes e afirmou que esse momento 
especial é do vereador Rodrigo Universo, e que de fato esta Câmara é a mais harmônica, 
onde puderem compreender as dificuldades do município e fazer o seu papel. Desejou que 
o mesmo faça um trabalho com responsabilidade. Ficou ausente desta casa por doze anos, 
e que estar de volta, apesar da idade de 65 anos, mas se sente honrado. Citou nome de 
cada vereador que passaram como presidente nesta casa, e sabe que é muito difícil ser 
presidente, por que lidar com gente não é fácil, lidar com leis não é fácil, portanto, os 
parabenizou. E desejou um mandato abençoado a todos os componentes da Mesa Diretora 
e que Deus esteja a frente. Por fim, desejou um feliz 2023 a todos. Assumiu a tribuna o 
vereador Leandro Onofre, que cumprimentou a todos presentes, e disse que esse é o 
momento por que o vereador Rodrigo Universo estar muito feliz, mas também estar muito 
feliz, por que não só confiou o seu voto, mas também lutou para que esse momento 
acontecesse. Entende de coração que o mesmo merece esse momento, e que Redenção 
tem muito a ganhar com essa nova mesa diretora. Irão sim tramitar todas as matérias e não 
tem dúvida da competência de cada membro dessa mesa. Administrar esta casa não é 
fácil, mas tem certeza que esta casa estar em boas mãos, e que neste ano será um ano 
prospero, onde haverá desenvolvimento de nossa cidade. Ver que todos os quinze 
vereadores têm trabalhado com muita responsabilidade, onde tem batido recordes em 
deliberação de matérias e continuará assim para que possam superar o ano de 2022. 
Agradeceu ao povo de Redenção por ter confiado o mandato a sua pessoa. Que todos 
tenham um feliz 2023. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que cumprimentou 
a todos presentes. E iniciou dizendo que hoje é um dia único em sua vida, um momento 
histórico, por que após seis anos assistiu, em que no inicio de 2017 assistiu o discurso dos 
vereadores Neguinho e Hugo Tomé e agora pode viver esse momento junto com cada um. 
O vereador Hugo Tomé é tetra campeão na cadeira de 2º Secretário, um grande articular, e 
preza muito pela sua amizade. O vereador Denison Moreira disse que é um grande amigo 
e estar muito honrado em poder contar com a confiança do mesmo. Agradeceu ao 
vereador Marcos Sérgio, por ser homem de poucas palavras, mas de muitas atitudes, e 
tem o privilégio de telo como o vice-presidente. Agradeceu a Deus pela oportunidade e de 
se dirigir a público, relembrou que no ano de 2017 tinha muitos sonhos e hoje realiza um 
deles na vida pública. Ao longo dos seus anos aprendeu que na vida pública nada se 
conquistam sozinho, e por isso que cumprimenta a todos presentes como cada vereador 
desta casa. Agradeceu em especial aos sete vereadores que votaram em sua pessoa para 
compor a presidência para os próximos dois anos e citou o nome de cada um e os 
agradeceu pela confiança. Não pode deixar de lembrar que para se tornar um presidente 
legislativo precisava ser vereador primeiro, e por isso agradeceu toda a sociedade que 
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contribuiu para estar aqui. E citou o nome de sua família e dos seus pais. Seu pai foi um 
grande incentivador para que estivesse aqui hoje, quando estava indo leva-lo para fazer o 
tratamento de câncer, disse para ele que estaria abandonando a competição do cargo de 
vereador, isso por que deseja ajuda-lo no momento que o mesmo estava vivendo devido ao 
tratamento de câncer. Mas o seu pai disse que não era para desistir, por que seria o último 
presente que poderia lhe dar, e infelizmente ele não pode disfrutar da companhia das suas 
duas netas. São seis anos de vida pública e pode dizer que aprendeu a amar esse 
parlamento, que tem como objetivo falar e debater ideias. Sabe hoje que uma boa conversa 
pode resolver tudo, hoje pode dizer que debater sim, mas brigar nunca. Já ocupou grandes 
cargos desta casa, como secretário da mesa diretora, participou das principais comissões e 
até mesmo foi líder de governo. Já bateu muito, mas também apanhou muito, mas assim 
como o aposto Paulo, aprendeu a viver em qualquer situação. Afirmou que não haverá 
diferença no tratamento entre os parlamentares por que cada um representa a nossa 
cidade. Fez um apelo aos vereadores pela união, pelo diálogo, pela harmonia, e o bem 
comum. Precisam trabalhar pelo povo, e um povo dividido é um povo fraco, e um povo 
unido é um povo forte. E disse a representante do poder executivo que esta casa estar com 
as portas abertas para receber e dialogar com o prefeito. Dará o seu melhor, e se falhar 
que lhe perdoem por que se falhou foi buscando fazer o seu melhor por nossa cidade. 
Cumprimentou os servidores da casa  e sabe da competência de cada um e são os que 
fazem a diferença nesta casa de leis. Encerrou cumprimentando seu pai espiritual Pastor e 
pastora Rosângela. Pediu permissão para ler o versículo no livro de Romanos 12;17, e que 
possam ter um 2023 de alegria e de união. Nas considerações finais: O Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão às onze horas e 
três minutos. Pela aprovação. Rodrigo Universo ________________ Presidente. Denison 
Moreira ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. 
Marcos Sérgio ________________ Vice-presidência.*******************************************  
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