
 

 

ATA Nº 012 - SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DE POSSE DOS 

VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO LEGISLATURA 2017 A 2020 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Coxilha, deu-se início a Sessão 

de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito Legislatura 2017/2020. 

Inicialmente foi composta a mesa, com os Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, e 

o Prefeito da Legislatura 2013/2016, Senhor Júlio Cesar Mesquita Ceni. Assumiu a 

Presidência da Sessão o Senhor Gelso Negri por ser o Vereador eleito mais idoso 

conforme Art. 3º §2º do Regimento Interno. Em seguida, o Senhor Presidente convidou 

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

Prosseguindo, o Senhor Presidente designou a Vereadora eleita Débora Fátima França 

para exercer a função de Secretária da Sessão, e solicitou que a Vereadora efetuasse a 

leitura dos nomes dos Vereadores, do Prefeito e Vice-Prefeito, que tomaram posse: 

Prefeito Ildo José Orth; Vice-Prefeito Adão Airton de Oliveira; Vereadores: André 

Luiz Daré; Débora Fátima França; Gelso Negri; Gilberto Maier Fernandes; Jorge 

Luiz Assumpção Pedroso; Marcelo de Oliveira; Pedro Simão de Oliveira Flores; 

Tâniela de Cesaro; e Tiago Souza Amarante. Após, Presidente da Sessão, Vereador 

Gelso Negri prestou o juramento, 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”. Em seguida, a Secretária fez a 

chamada nominal em ordem alfabética dos Senhores Vereadores para prestarem o 

juramento, proferindo a frase: “Assim o Prometo” e assinaram o Termo de Posse. Logo 

após, o Senhor Presidente, declarou empossados os Senhores Vereadores. Prosseguindo, 

o Senhor Presidente passou para a Eleição da Mesa Diretora para o ano de 2017, 

solicitando a Secretária que efetuasse a leitura da Chapa Única inscrita, com a 

seguinte composição: Presidente Vereadora Débora Fátima França; Vice-

Presidente Vereador Marcelo de Oliveira; Primeiro Secretário Vereador Pedro 

Simão de Oliveira Flores; Segundo Secretário Vereador Tiago Souza Amarante. 

Após, foi feita a votação nominal conforme Art. 132, § 5º, I do Regimento Interno, onde 

a Secretária fez a chamada em ordem alfabética dos Vereadores para votação, logo após 

proclamou o resultado da Chapa Eleita com 09 (nove) votos favoráveis. Assim, o 

Senhor Presidente declarou empossada a Mesa Diretora para o período de 01 de janeiro 

a 31 de dezembro de 2017. Dando continuidade a Sessão, o Senhor Presidente passou 

ao ato de posse do Prefeito e do Vice-Prefeito, convidando primeiramente ao Vice-



 

 

Prefeito, Senhor Adão Airton de Oliveira, e em seguida ao Prefeito, Senhor Ildo 

José Orth para prestarem o juramento. Após, o Senhor Presidente os declarou 

empossados como Prefeito Municipal e Vice-Prefeito. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente, concedeu espaço de dois minutos na Tribuna, para os Vereadores em Ordem 

alfabética se pronunciarem. O Vereador André Luiz Daré, saudou aos presentes, 

agradecendo o apoio de sua família no período eleitoral, e a todos os eleitores de 

Coxilha. Salientando que independente de siglas partidárias estará junto com à 

Administração Municipal e com todos os Vereadores para trabalhar em prol do 

Município. A Vereadora Débora Fátima França cumprimentou aos presentes, 

ressaltando que se sente muito feliz em residir em Coxilha, e por ser escolhida para 

representar a Comunidade Coxilhense no Legislativo Municipal. Agradeceu à Deus, a 

todos que depositaram seu voto nela, aos amigos e colaboradores que trabalharam na 

campanha eleitoral, ao Rafael do Prado Vieira, Vice-Presidente do Partido do PMDB, e 

os filiados do Partido, aos organizadores da Coligação, aos Candidatos a Prefeito Ildo 

José Orth e o candidato a Vice-Prefeito Adão Airton de Oliveira, aos grupos de trabalho 

das mulheres e homens, os candidatos a Vereadores que acreditaram na proposta de 

trabalho, na renovação com muito diálogo, respeito e humildade. Ainda, fez um 

agradecimento especial a toda sua família, em especial seu marido, sua filha, e seus 

pais, que a apoiaram, incentivaram e compreenderam sua ausência no período eleitoral. 

Também ponderou que o objetivo foi alcançado, se sentindo feliz por representar “a 

mulher” no cenário político, e o compromisso assumido, agora é por Coxilha, com a 

responsabilidade de representar o povo Coxilhense na Câmara Municipal de 

Vereadores, retribuindo com muito trabalho e dedicação toda confiança depositada nela, 

trabalhando com transparência, em prol de Coxilha, e espera que haja diálogo entre o 

Executivo e Legislativo. O Vereador Gilberto Maier Fernandes saudou aos presentes, 

agradecendo ao Prefeito da Legislatura passada, Júlio Ceni, que foi companheiro de 

trabalho durante 04 (quatro) anos em prol da evolução do Município, aos eleitores que 

confiaram novamente em seu trabalho, e parabenizou ao Prefeito eleito Ildo José Orth, e 

ao Vice-Prefeito Adão Airton de Oliveira, e aos demais Vereadores eleitos. Ressaltou 

ainda, que trabalhará juntamente com a nova Administração Municipal para o 

crescimento de Coxilha. E, fez um agradecimento especial a sua esposa e ao seu filho. O 

Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso, saudou aos presentes, mencionando que se 

sente honrado em fazer parte da Casa, e ponderou que as reais autoridades presentes é o 

povo, pois em uma Democracia o poder é exercido para o povo. E, espera que tenha 

ocorrido um esquecimento de não convidar os 3 (três) Vereadores da oposição para o 

ensaio da Solenidade de Posse, espera que não tenha sido proposital, pois não se trata 



 

 

somente de três Vereadores, e sim uma legenda 880 Coxilhenses, que pagam seus 

tributos e com os mesmos direitos e deveres de todos, pois o ano de 2017 será de 

mudanças, o mundo, a justiça, e os políticos estão mudando. Salientou ainda, que em 

Coxilha as pessoas se conhecem, inclusive alguns segredos pessoais. E, citou um 

exemplo de Democracia que ocorreu, onde dois irmãos concorreram a vaga de 

Vereadores em coligações diferentes. Ponderou que o Prefeito Ildo José Orth tem todas 

as condições para obter sucesso, e o admira muito, pois faz parte de uma família 

respeitosa. O Vereador também ponderou que no Legislativo não será 6 (seis) 

Vereadores contra 3 (três) , e sim serão 9 (nove) Vereadores, pois os objetivos são os 

mesmos, o progresso de Coxilha. Agradeceu de forma especial sua família, sua mãe que 

o ajudou muito na campanha. O Vereador Marcelo de Oliveira cumprimentou aos 

presentes, agradecendo aos Munícipes que confiaram nele, o elegendo como Vereador 

pelo Partido do PP, e em especial a sua família, irmãos, esposa, e ao Vice-Prefeito que é 

seu irmão, Adão Airton de Oliveira, onde pretende dar continuidade do seu trabalho. O 

Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores saudou aos presentes, agradecendo a Deus 

pela oportunidade, em especial a sua família, esposa e os dois filhos. E, ressaltou que se 

sente feliz em fazer parte de uma nominata nova de Vereadores, e espera que essa 

renovação não fique somente na teoria e sim que se coloque em prática tudo que foi 

conversado e permitido para o povo. É chegado o momento de olhar para trás, e não só 

criticar e sim dar ênfase as coisas boas realizadas para o Município, e espera que o 

Legislativo exerça seu verdadeiro papel, esquecendo as siglas partidárias, para que o 

Município desenvolva e disponibilize condições para que os jovens permaneçam. E, 

ressaltou que apoiará a Administração Municipal, ponderando que o Município tem 

muitos partidos políticos e todos os Vereadores tem condições de buscar verbas 

Estaduais e Federais para que o Município se desenvolva. Ainda, desejou que o ano 

2017 seja conduzido pela presença de Deus. A Vereadora Tâniela de Cesaro saudou aos 

presentes, ponderando que se trata de um momento de muita emoção, em que 

trabalharam muito para chegar até aqui, agradeceu a Deus, e agradeceu em especial seus 

familiares, aos seus filhos, pais e seu esposo, Douglas Zílio, pois sem ele não estaria 

aqui, aos amigos, a toda coligação, e todos que contribuíram. E, salientou que 

independente do setor que estiver trabalhara da melhor forma possível, contribuindo 

para o crescimento do Município, e ponderou que é apaixonada pela área da Educação, 

onde dará tudo de si, para obter sucesso na área. O Vereador Tiago Souza Amarante 

cumprimentou aos presentes, mencionando que é com imensa alegria e emoção que 

tomou posse como Vereador de Coxilha, e acredita que muitas coisas podem ser 

melhoradas, e por isso trabalhará com determinação, honestidade e disposição na busca 



 

 

de um Município melhor para todos. E, agradeceu a Deus, a sua família, esposa, seu pai, 

seu tio, seus amigos, ao Partido do PSB, e aos eleitores que votaram nele. O Vereador 

Gelso Negri saudou aos presentes, agradecendo a Comunidade Coxilhense pelo voto de 

confiança. Relatou que trabalhou no Legislativo no ano de 2003 e 2004, e agora o povo 

lhe deu novamente a oportunidade de fazer parte da Casa, e ressaltou que é uma das 

Sessões mais importantes para ele, porque talvez seja a última em que participará, e 

salientou que é com muita alegria, satisfação e compromisso que conduziu os trabalhos 

para empossar o Prefeito e Vice-Prefeito, e aos colegas Vereadores. Ainda, agradeceu 

sua família pelo apoio, e afirmou ao Senhor Prefeito Ildo, que está pronto e com muita 

vontade de trabalhar para o crescimento e progresso de Coxilha. Após, o Senhor 

Presidente convidou ao Prefeito da Legislatura passada, Júlio Cesar Mesquita Ceni para 

que fizesse uso da palavra. O Senhor Júlio, saudou aos presentes, agradecendo a Deus 

por lhe conceder a oportunidade de administrar o Município juntamente os 

Funcionários, Secretários. Ressaltou que fez o possível, com dedicação e empenho para 

o bem de Coxilha, e espera que a nova Administração Municipal obtenha êxito e 

realizar tudo que se propuseram fazer. E, agradeceu em nome do Vereador e Presidente 

da Casa em 2016, Antônio Antunes da Silva, a todos os Vereadores que fizeram parte 

do Legislativo, agradecendo a parceria com o Executivo, e desejou aos novos 

Vereadores sucesso. Relatou que fez uma transição com muita transparência, pois 

vivemos em um País Democrático, onde quem manda é o povo, portanto, foram abertas 

as portas da Prefeitura ao novo Prefeito e sua equipe passando as informações. Ainda, 

afirmou que irá continuar residindo em Coxilha, e trabalhando em prol da Comunidade, 

e fez a passagem das chaves da Prefeitura ao Prefeito Ildo José Orth. Em seguida, o 

Senhor Presidente convidou ao Vice-Prefeito, Adão Airton de Oliveira para que fizesse 

uso da palavra. O Senhor Adão cumprimentou aos presentes, ressaltando sua satisfação 

e alegria de ser empossado como Vice-Prefeito, juntamente com o Prefeito Ildo em que 

tem profundo respeito, por ser uma pessoa de caráter, séria e honesta e com certeza 

governarão o Município da melhor forma possível, para que se desenvolva. E, destacou 

a importância dos Vereadores para que juntamente com o Executivo possam alcançar 

sucesso na Administração. Agradeceu ao Senhor Júlio, que quando era Prefeito, por 

muitas vezes o atendeu em seu gabinete. E, agradeceu o apoio de todos os Partido que 

fizeram parte da Coligação, sua família, sua companheira, Elza, e parabenizou aos 

eleitores que votaram na Coligação adversária, pois estamos exercendo Democracia. 

Também mencionou que será um compromisso dele, atender aos Vereadores, e 

prometeu que fará um trabalho digno e honrado. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

convidou ao Prefeito Ildo José Orth para que fizesse uso da palavra. O Senhor Prefeito 



 

 

saudou aos presentes, salientando a grande satisfação em receber a tarefa de nortear os 

destinos do Município. Relatou que foi Prefeito há anos atrás, e não imaginava que iria 

novamente ocupar o cargo, mas devido ao apelo da Comunidade, e a compreensão de 

sua família, e o apoio dos Partidos Políticos, novamente colocou seu nome para 

concorrer ao cargo de Prefeito e foi eleito como o apoio “maciço” do povo, o que o 

coloca em um compromisso ainda maior de fazer o melhor por Coxilha. Afirmou que 

irá governar com transparência, com seriedade, com honestidade, e com muito diálogo 

com os Servidores, colaboradores, e com o Legislativo. E, agradeceu em especial sua 

família, todas as pessoas que confiaram e confiam nele, e salientou que está muito feliz, 

com muita garra e vontade de exercer o Mandato que o povo legou. O Prefeito, ainda, se 

colocou a disposição da Comunidade, e discorreu sobre as dificuldades que o País, 

Estado e Municípios estão enfrentando, e irá lutar para atender as prioridades que o 

povo pediu durante as visitas que fez durante o período eleitoral, e procurará fazer uma 

Administração enxuta. Em seguida o Senhor Presidente, convocou os Vereadores para a 

próxima Sessão no dia 10 de janeiro de 2017 às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata 

esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores. Para finalizar 

convidou a todos ficarem em pé para execução do Hino Rio-Grandense.  

 

 

 


