
 

 

ATA Nº 09 SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DE POSSE DOS VEREADORES, 

PREFEITO E VICE-PREFEITO LEGISLATURA 2013 A 2016 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e treze, às dez horas nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores de Coxilha, deu-se início a Sessão de Posse dos 

Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito Legislatura 2013/2016. Assumiu a Presidência da 

Sessão o Senhor Antônio Antunes da Silva por ser o Vereador eleito mais idoso 

conforme Art. 3º §2º do Regimento Interno.  O Senhor Presidente convidou o Vereador 

eleito Gilberto Maier Fernandes para exercer a função de Secretário da Sessão, também 

foram convidados para integram à mesa o Sr. Clemir José Rigo e o Sr. João Nildo 

Borba Teixeira. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, convidando 

aos presentes ficarem em pé para execução do Hino Nacional Brasileiro. Prosseguindo, 

o Senhor Presidente prestou o Compromisso conforme Art. 3º, § 2º do Regimento 

Interno, “Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Orgânica do Município e trabalhar 

pelo Progresso do Município de Coxilha e pelo Bem Estar do seu povo”. Logo após 

tomou o Compromisso do Secretário designado. Em seguida o Secretário designado 

efetuou a chamada em ordem alfabética dos Vereadores para que prestassem juramento, 

em seguida os Vereadores assinaram o Termo de Posse. Prosseguindo, o Secretário 

efetuou a leitura do Compromisso para que o Prefeito e o Vice-Prefeito prestassem 

juramento, em seguida assinaram o Termo de Posse. Após o Senhor Presidente passou à 

eleição da Mesa Diretora, informando que havia única chapa inscrita com a seguinte 

composição: Presidente Vereador Valdir Graminho de Souza, Vice-Presidente Vereador 

Antônio Antunes da Silva, Primeiro Secretário Vereador Gilberto Maier Fernandes e 

Segundo Secretário Vereador Fernando de Albuquerque. Em seguida foi feita a votação 

nominal conforme Art. 132, § 5º, I do Regimento Interno, onde o Presidente fez a 

chamada em ordem alfabética dos Vereadores para votação, logo após proclamou o 

resultado da Chapa Eleita com cinco votos favoráveis e quatro contrários. Em seguida 

convidou ao Presidente eleito Valdir Graminho de Souza que assumisse os trabalhos da 

Sessão. Assumindo a Presidência fez uso da palavra, mencionando que estava muito 

feliz em ser eleito Presidente da Casa, e pela primeira vez seu partido, o Partido dos 

Trabalhadores estava na Casa, e também colocou que tem orgulho de fazer parte do 



 

 

Partido em que elegeu o Presidente Lula, um homem humilde e simples e a Presidente 

Dilma. Ainda mencionou que não medirá esforços para trabalhar em prol do Município, 

sabe e tem facilidade para trabalhar em grupo. Para finalizar desejou um Feliz 2013. Em 

seguida fez uso da palavra o Sr. João Nildo Borba Teixeira, cumprimentando o 

Presidente da Casa e aos presentes, mencionou que se sentiu honrado em trabalhar na 

Casa como Presidente, discorrendo sobre a importância dos Projetos e do trabalho dos 

Vereadores, colocando que teve muitas divergências com o ex-prefeito, porém acredita 

não possuir inimigos, pois sempre defendeu a comunidade, mas como todo ser humano 

cometeu erros, e acertos também, e tem esperança que o Município cresça e se 

desenvolva e elogiou as palavras do Presidente eleito, acreditando em seu trabalho e do 

grupo de Vereadores eleitos. Logo após, o Prefeito Júlio César Mesquita Ceni fez uso 

da palavra, cumprimentando aos presentes, mencionou que as eleições acabaram no dia 

sete de outubro, e hoje tem a honra de contar com o apoio do Presidente Valdir 

Graminho de Souza e pediu o apoio dos demais Vereadores. Também enfatizou que os 

Projetos que enviarão para Casa serão em prol da população. O Prefeito agradeceu o 

apoio da antiga administração, do ex-prefeito Clemir José Rigo, aos Secretários, aos 

funcionários e aos 998 votos obtidos nas eleições. Ainda colocou que irão trabalhar na 

busca do desenvolvimento do Município, na geração de empregos e renda e investir na 

agricultura, realizar obras para a comunidade, proporcionar saúde a todos e uma 

educação de qualidade, e para finalizar se colocou à disposição da comunidade 

Coxilhense. Em seguida o Vice-Prefeito José Luiz Dezordi Vicenzi fez uso da palavra, 

mencionando que era um dia muito especial para ele e tinha que agradecer 

primeiramente a Deus pela conquista, sua família que sempre o auxiliaram em suas 

decisões, aos Partidos e candidatos da Coligação “Compromisso com Você”, ao ex-

prefeito José Clemir Rigo e também a todos os Coxilhenses pelo apoio. Também 

afirmou que irá trabalhar pelo bem do Município, respeitando os princípios éticos, 

morais e a acima de tudo a legalidade, para finalizar desejou um feliz e próspero ano de 

2013. Prosseguindo a Sessão, foi destinado o tempo de três minutos para que os 

Vereadores fizessem uso da palavra. O primeiro a fazer uso da palavra foi o Vereador 

Adão Airton de Oliveira, cumprimentou aos presentes, mencionando que é um orgulho 

depois de oito anos retornar à Casa, nesse tempo sempre lutou pelo Município e em 

momento algum se afastou do povo Coxilhense. Agradeceu o apoio de sua família, a 

comunidade Coxilhense e ao Partido Democrata (DEM) que lhe deu a oportunidade de 



 

 

ser Vereador. Ainda, reportando-se ao Prefeito Júlio colocou que poderá contar com ele 

e não será empecilho na Casa, pois não tem nada contra ao Prefeito e nem ao Vice-

Prefeito, também mencionou que não se considera oposição. Para finalizar o Vereador 

disse ao Prefeito que terá um grande trabalho pela frente, pois Coxilha ficou 

abandonada por doze anos, e desejou a todos um feliz ano novo. Em seguida o Vereador 

Alberto Mânica de Ramos fez uso da palavra, saudou a todos, mencionando que era 

uma grande satisfação estar ocupando a Tribuna, estava realizando um sonho, 

colocando que irá trabalhar em prol do Município sem olhar siglas partidárias ou 

problemas particulares e tem a certeza que realizarão um bom trabalho, apesar de 

muitos acharem que ele não tem capacidade para ser Vereador, irão se surpreender no 

decorrer dos quatros anos. E, reportando-se ao Prefeito e ao Presidente da Casa 

mencionou que poderão contar com ele, será parceiro e amigo. Para finalizar agradeceu 

aos familiares e a todos que o ajudaram e o apoiaram colocando-se à disposição da 

comunidade Coxilhense. Após o Vereador Antônio Antunes da Silva fez uso de seu 

espaço, inicialmente cumprimentou aos presentes, colocando que tem certeza que 

realizarão um bom trabalho por Coxilha, ponderando que o povo o conhece e ao seu 

trabalho, não somente como Vereador, mas também como pessoa, afinal há 39 anos que 

trabalha por essa terra, relatando a época que surgiu a ideia de emancipação do 

Município. Ainda se colocou à disposição caso os novos Vereadores precisarem, 

também agradeceu ao ex-prefeito João Luiz Vicenzi que começaram e trabalharam 

juntos, à Secretaria da Educação, aos familiares, todos que o ajudaram e o apoiaram na 

campanha eleitoral e se colocou à disposição da comunidade sem distinção de siglas 

partidárias e desejou um feliz e abençoado 2013. Prosseguindo, a Vereadora Eni 

Webber fez uso da palavra, cumprimentando a todos, agradeceu aos quatro anos que 

esteve no cargo de Vice-Prefeita do Município, considerando uma boa experiência. 

Agradeceu as pessoas que nela confiaram, aos seus familiares que a apoiaram na vida 

política. Reportando-se ao Prefeito Júlio mencionou que não irá atrapalhar e sim ajudar, 

pois quer que o Município cresça e se desenvolva, ponderando que não são contrários a 

tudo, mesmo sendo oposição serão favoráveis a tudo que for bom para o Município. 

Para finalizar desejou um ótimo 2013, e que a nova gestão faça um novo Município, e 

que saia da teoria os discursos sobre união e trabalho em prol da comunidade e seja 

colocado em prática, e que os próximos quatro anos sejam os melhores de Coxilha. 

Logo após o Vereador Fernando de Albuquerque fez uso de seu espaço, saudou aos 



 

 

presentes, mencionou que era um grande orgulho estar na Casa, reeleito Vereador pela 

segunda vez, disse ao Prefeito Júlio que o apoiará e com certeza realizarão uma ótima 

administração, pois conhece seus esforços e sua capacidade. Também agradeceu aos 

seus familiares e a todos que o apoiaram nas eleições, em especial ao seu irmão Fábio e 

a sua noiva Sheila pela compreensão no período eleitoral e desejou um feliz e próspero 

ano novo. Em seguida o Vereador Gilberto Maier Fernandes fez uso da palavra, saudou 

aos presentes, primeiramente agradeceu aos votos obtidos na eleição, mencionando que 

se surpreendeu com o resultado, agradecendo a todos que o ajudaram e colocou que irá 

trabalhar no decorrer dos quatro anos em prol da população. Também desejou um feliz 

ano novo. Após, o Vereador João Eduardo de Oliveira Mânica se pronunciou, 

primeiramente cumprimentou a todos, agradecendo a presença de sua família e a 

população que nele confiou, e convidou a todos para que em janeiro de 2014 estivessem 

presente na Casa para verificarem se o que todos falaram no dia de hoje está sendo 

cumprido. Também o Vereador se colocou à disposição da comunidade. Finalizando os 

pronunciamentos dos Vereadores, o Vereador Miltom dos Santos Amarante usou seu 

espaço, saudou a todos, primeiramente agradeceu a Deus, sua família e a comunidade de 

Coxilha que o elegeu pela quarta vez, mencionando que desde a emancipação trabalhou 

pelo Município. Também ponderou que o Município não cresce se não existir oposição, 

pois esta aponta os erros e falhas que existem no Município, citando o exemplo do que 

aconteceu com o consenso que houve em Coxilha, o Município parou. Mencionou ao 

Prefeito que poderá contar com seu apoio e que tudo que considerar errado irá lhe 

comunicar, convidando-o para que viesse à Casa com frequência para discutirem sobre 

os Projetos e ouvir a opinião e sugestões dos Vereadores, e ponderou que não fará 

oposição. Em seguida o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão convidado os 

Vereadores para a próxima Sessão no dia 07 de janeiro de 2013 às 18h30min, da qual 

foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes 

Vereadores: 


