
 

 

ATA Nº 013 - SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DE POSSE DOS 

VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO E COMPOSIÇÃO DA MESA 

DIRETORA LEGISLATURA 2021 A 2024 

 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove horas nas 

dependências do Ginásio Poliesportivo Municipal de Coxilha, deu-se início a Sessão de 

Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito Legislatura 2021/2024, bem como, 

para realização da eleição da mesa diretora para 2021. Inicialmente foi comunicado 

que a Sessão Solene de Posse seria transmitida através do facebook da Câmara de 

Vereadores de Coxilha, para oportunizar o acompanhamento desta Sessão Solene, visto 

que, essa sessão não pode ser aberta ao público em razão das medidas de segurança 

adotadas para a contenção da disseminação da pandemia COVID-19. composta a mesa, 

com o Prefeito reeleito Ildo José Orth e sua esposa senhora Neli de Lurdes Cechetti 

Orth, o Vice-Prefeito João Eduardo Oliveira Manica e a senhora Claudia Manica de 

Quadros e os Vereadores eleitos. Se fizeram presente os seguintes convidados: Senhor 

Mario Ângelo Possa, senhora Marlene Brena Possa e senhor Mauricio Barbosa 

Briancini e sua esposa Milena Dal Piva Briancini. Estando a mesa dos trabalhos 

composta, foi convidado todos os presentes para que em pé ouçam o Hino de Coxilha. 

Assumiu a Presidência da Sessão a Senhora Ivone Vieira Nedir por ser a Vereadora 

eleita mais idosa conforme Art. 3º §2º do Regimento Interno. Em seguida, a Senhora 

Presidente convidou aos presentes para ficarem em pé para execução do Hino Nacional 

Brasileiro. Prosseguindo, a Senhora Presidente designou a Vereadora eleita Tâniela de 

Cesaro 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 João Eduardo Oliveira Manica; 

Vereadores: Alberto Manica de Ramos; Cleber Zilles Dorneles; Ênio Hahn de 

Mello; Gilberto do Prado Arruda Junior; Ivone Vieira Nedir;  Pedro Simão de 

Oliveira Flores; Roque Mertz; Tâniela De Cesaro; e Tiago Valderez Haupt. A 

 Presidente da Sessão, Vereadora Ivone Vieira Nedir 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, a Senhora Presidente, declarou 

empossados os Senhores Vereadores. Prosseguindo, a Senhora Presidente cedeu a 

palavra ao vereador Pedro Simão de Oliveira Flores. O vereador cumprimentou todos os 

presentes e a comunidade que estava assistindo. Disse que se sente honrado de estar 

participando junto aos novos colegas vereadores, salientou que o trabalho dos 

vereadores é muito importante, que os mesmos sempre deverão estar junto à população 

coxilhense, relatou que será uma honra se a legislatura de dois mil e vinte e um a dois 

mil e vinte e quatro fosse dedicada ao trabalho para município e a disposição do 

público, salientou também que o trabalho do vereador é fiscalizar o trabalho do 

executivo e que também os vereadores tem que buscar recursos para o nosso município, 

não pensando em sigla partidária e sim na população, para finalizar o vereador 

agradeceu a todos. Dando continuidade a Sessão, a Senhora Presidente passou ao ato 

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

Senhor Ildo José Orth, e em seguida ao Vice-Prefeito, Senhor João Eduardo 

Oliveira Manica para prestarem o juramento. Após, a Senhora Presidente os 

declarou empossados como Prefeito Municipal e Vice-Prefeito. Logo após passou 

para a Eleição da Mesa Diretora para o ano de 2021, solicitando a Secretária que 

efetuasse a leitura da Chapa Única inscrita, com a seguinte composição: Presidente 

Vereadora Tâniela De Cesaro; Vice-Presidente Vereador Roque Mertz; Primeiro 

Secretário Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior; Segundo Secretário 

Vereador Cleber Zilles Dorneles. Após, foi feita a votação nominal conforme Art. 

132, § 5º, I do Regimento Interno, onde a presidente da mesa fez a chamada em ordem 

alfabética dos Vereadores para votação, logo após proclamou o resultado da Chapa 

Eleita com 09 (nove) votos favoráveis. Assim, a Senhora Presidente declarou 

empossada a Mesa Diretora para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. 

Prosseguindo, a Senhora Presidente, concedeu espaço de três minutos na Tribuna, para 

os Vereadores em Ordem alfabética se pronunciarem, iniciando pela presidente da mesa 

diretora desta casa.  A Vereadora Tâniela De Cesaro, cumprimentou a todos os 

presentes e a comunidade que assistia, salientou que estava muito feliz e agradeceu a 

confiança depositada a presidência desta casa, relatou que o poder legislativo possui e, 

cabe aos vereadores divulgarem para a população a verdadeira missão que é fiscalizar, 

debater, discutir e criar leis. Disse aos vereadores que devem legislar para o 

atendimento e a necessidade da nossa população, sem interferências políticas ou 

partidárias, destacou a relação harmoniosa existente entre os poderes legislativo e 



 

 

executivo no último períodio, salientou que quer assumir o compromisso com a 

população de Coxilha, quer aproximar mais a população da Camara Municipal de 

Vereadores e priorizar a gestão da Casa, junto com isso agradeceu a todos e desejou um 

Feliz ano novo. O vereador Alberto Manica de Ramos saudou aos presentes e a 

comunidade que estava assistindo, agradeceu o apoio de sua família no período 

eleitoral, e a todos os eleitores de Coxilha, Salientando que esta de volta a esta casa 

graças ao trabalho de longos anos, onde no período que foi vereador e presidente da 

casa fez um belo trabalho, em 2015 quando foi presidente conseguiu economizar R$ 

340.000,00 ( trezentos e quarenta mil reais), onde foi devolvido a comunidade através 

de projetos, e como vereador ira continuar trabalhando pelo município, agradeceu ao 

seu partido (PDT) e as pessoas que depositaram sua confiança nele. Para finalizar 

agradeceu de coração a todos desejando um feliz 2021 com a proteção de Deus. O 

vereador Cleber Zilles Dorneles, cumprimentou a todos os presentes e a comunidade 

que estava assistindo, agradeceu primeiramente a sua família, que o apoiou desde o 

princípio e as pessoas que depositaram sua confiança nele. Salientou que está muito 

feliz pelo desenvolvimento do município de Coxilha e que como vereador irá continuar 

trabalhando pelo crescimento, agradeceu a todos e desejando um feliz 2021 com muita 

paz, saúde e trabalho. Colocando-se a disposição da comunidade, indiferente de pessoas 

e partido, finalizando desejou bom dia a todos. O Vereador Ênio Hahn Mello 

cumprimentou a todos os presentes e a comunidade que estava assistindo, agradeceu a 

Deus primeiramente, a sua família e amigos que o apoiaram e confiaram seu voto a ele, 

destacou que mesmo sem recursos conseguiu ser o vereador eleito mais votado e 

salientou que ira dar continuidade a um trabalho sério e honesto, finalizou agradecendo 

a todos. O Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior saudou os presentes e a 

comunidade que estava assistindo, agradeceu o apoio de sua família, salientou que em 2 

(dois) meses  aprendeu muito dentro do município e com as pessoas que lhe rodeiam, 

frisou aos colegas vereadores que esses (2) meses foram muito intensos e pediu que 

estejam presentes nos 4 (quatro) anos, solicitou que a população o procure para dar 

sugestões e idéias referente a administração. Relatou que o Prefeito Ildo oportunizou a 

entrada de novas empresas, diferente de outros períodos, agradeceu a todos pelo voto de 

honra e também aqueles que prometeram e não votaram e para finalizar desejou um 

bom dia a todos. O Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, como já havia se 

pronunciado agradeceu a Deus a família e aos colaboradores da Câmara de Vereadores. 

Disse que ira se empenhar em um trabalho justo para o povo e para que ninguém fique 

desassistido. Ficou muito honrado ao relembrar a evolução e o desenvolvimento durante 

os 4 (quatro) anos que se passaram, o que mostra que quando há empenho e dedicação 



 

 

as coisas acontecem, parabenizando o Prefeito Ildo José Orth e destacando que essa 

administração vai ficar na história. Colocou- se a disposição do Prefeito para junto a ele 

buscar recursos para nosso município, para finalizar desejou feliz 2021 a todos. O 

Vereador Roque Mertz, cumprimentou a todos os presentes e a comunidade que estava 

assistindo, agradeceu a Deus, família que o apoiou em uma reta final de campanha e aos 

amigos que depositaram a confiança nele, se colocou a disposição para trabalhar por 

coxilha e continuar o excelente trabalho que esta sendo feito, desejou a todos um feliz 

ano novo e que o município continue progredindo independente de siglas partidárias e 

trabalhar pelo melhor da população deixou seus sinceros sentimentos e agradeceu pela 

atenção. O Vereador Tiago Valderez Haupt cumprimentou a todos os presentes e a 

comunidade que estava assistindo, destacou que iria se pronunciar sobre 3 (três) 

palavras: Família, gratidão e Comprometimento. Relatou que em primeiro lugar não 

estaria aqui se não fosse o apoio incondicional de sua família, pois a família é a base de 

tudo e que quase todos os eleitos trouxeram sua família, ou seja, nós governantes de 

Coxilha estamos iniciando 2021 em família, disse também que tem uma enorme 

gratidão por uma amiga chamada Tatiani Pires por ter construído projeto em conjunto 

para concorrer ao pleito de vereador, destacou-se que seu comprometimento não será 

com a sigla a qual concorreu e sim com a população Coxilhense, todas as famílias que 

os receberam e torceram,votaram, os que quiseram votar e também a todos que torceram 

para que ele não estivesse ali sendo este último o maior motivo pelo qual ele não 

desistiu, a resposta foi dada pela população que escolheu dentro de uma democracia. 

Parabenizou ao Prefeito além de cumprimentá-lo, pois foram merecedores desta vitória. 

Destacou que não será oposição e trabalhará pelo coletivo de Coxilha e que seu partido 

(PL) iria até dia 15( quinze) de novembro às 17 (dezessete) horas , pois sendo eleito iria 

representar mais de 2.600 pessoas deixando seu nome a disposição da comunidade 

Coxilhense, agradeceu a todos pela oportunidade e desejou um feliz ano novo. A 

Vereadora Ivone Vieira Nedir cumprimentou a todos os presentes, a comunidade que 

estava assistindo, agradeceu a todos que lhe confiaram o voto e especialmente ao Alan 

seu filho que esteve ao seu lado nesta caminhada apoiando e agradeceu aos amigos, 

desejou a todos um feliz ano novo. Prosseguindo a Presidente convidou o Vice-Prefeito 

João Eduardo Oliveira Manica para que fizesse o uso da palavra. O senhor Vice- 

Prefeito saudou a todos e destacou a honra que é de exercer o cargo de Vice-Prefeito no 

qual nunca havia almejado, pois as coisas simplesmente aconteceram sem que houvesse 

a necessidade de falar mal ou puxar o tapete dos outros, bastou simplesmente que ele 

fosse ele mesmo. Parabenizou o Prefeito pela campanha realizada em conjunto com 

todos inclusive pelos não eleitos. Ressaltou sua admiração pela paciência do Prefeito 



 

 

pois durante a campanha, o adversário baseou-se em falar mal. Mencionou a grande 

perda suportada por ele na mesma semana e agradeceu a família, comentou sobre a 

pandemia, disse que estava ao lado do Prefeito e que quando lhe for questionado saberá 

responder, seu gabinete estará de portas abertas se comprometendo a ajudar o Prefeito. 

Prosseguindo a Presidente convidou o Prefeito Ildo José Orth para que fizesse o uso da 

palavra o senhor prefeito saudou a todos destacou a presença do Sr. Mario Possa e sua 

esposa por realizarem trabalho voluntário para a cidade de Coxilha, agradeceu o Sr. 

Mauricio Briancini que integra também o conselho de desenvolvimento de Coxilha e 

esta representando a rede Constru Útil, exaltou ao longo do seu ultimo mandado que 

devolveu a população coxilhense algo que já havia sido perdida a esperanaça pelo 

progresso e desenvolvimento, mencionou que ao assumir a prefeitura em seu último 

mandato encontrou um déficit de 1,6 milhões de reais e um posto de saúde desamparado 

sem remédios e sem crédito, hoje nossa situação financeira se encontra com um 

superávit 1,4 milhões de reais em caixa. Reconheceu o apoio dos parlamentares por 

destinarem mais de quatro milhões em emendas e que somente o partido progressistas 

destinou 3 milhões ressaltando o apoio do senador Heinze. Clamou ao poder legislativo 

para que ande juntamente com o poder executivo, pois a população deu um recado aos 

políticos elegendo um projeto de trabalho e seriedade para que no final quem saia 

ganhando seja o município de Coxilha, disse que sabe o que não deve ser feito com base 

nos maus exemplos praticados pelos gestores anteriores, agradecendo mais uma vez a 

população pela confiança por telo colocado na quarta vez na administração de Coxilha, 

agradeceu novamente a família em especial a primeira dama sua esposa, contando com 

o apoio efetivo do seu vice João Manica que estará desde o dia 4 de janeiro em seu 

gabinete auxiliando nos trabalhos. Lamentou o momento de pandemia e agradeceu 

novamente a confiança de todos e desejou um feliz ano novo. Nossa Cidade, Nossa 

gente. Em seguida a Senhora Presidente, convocou os Vereadores para a próxima 

Sessão no dia 05 de janeiro de 2021 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. “Atesto sob as penas da 

Lei, que a presente Ata é cópia fiel, extraída do livro de Atas das sessões Solenes da 

Câmara Municipal de Coxilha, às folhas n° 029(verso), 030, 031, 032, 033, 034 

(frente)”. 

 

 



 

 

 

__________________________                              _____________________________ 

Ver. Tâniela De Cesaro                                               Gilberto do Prado Arruda Junior  

           Presidente                                                                     Primeiro Secretário  

 

___________________________ 

Cleber Zilles Dorneles 

Segundo Secretário 

 


