
ATA OO1/2014-PRIMEIRA SESSÃO ESPECIAL DE POSSE DA MESA 

DIRETORA EM 02/JANEIRO/2014.  Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e 

quatorze,na sede da Câmara de Vereadores de Nova santa Rita,realizou-se a primeira sessão 

especial, do segundo ano da sexta legislatura,com a presença regimental dos 

vereadores.Exceto os vereadores Marli Pires,Luciano Brandão,Marli Castro e Renato 

Machado. A oradora Inajara Pfeil, deu início à sessão às dezoito horas. Dando cumprimento 

ao artigo doze,parágrafo terceiro do regimento Interno deste Poder 

Legislativo.Compuseram a mesa o Vereador Ildo Maciel da Luz,Presidente de dois mil e 

treze, e o  excelentíssimo senhor Antonio César Bairros dos Santos,vice prefeito, 

representando a excelentíssima senhora Prefeita Margarete Simon Ferreti. O presidente 

saudou a todos os presentes e dando prosseguimento empossou o Vereador Antonio 

Dionísio Pfeil para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Nova Santa Rita, para o 

exercício de dois mil e quatorze.Ver.Antonio Dionísio Pfeil, Presidente,saudou a todos os 

presentes. Disse que fará de tudo para elevar o nome da cidade de Nova Santa Rita aos mais 

altos patamares e que pretende dar continuidade aos trabalhos do Ver. Ildo Maciel da Luz, 

que conduziu os trabalhos na Câmara de Vereadores no ano de dois mil e treze com muita 

seriedade. Convidou para compor a Mesa  Diretora, o Vereador Guilherme Mota ,dando-lhe 

posse como Vice-presidente. O Vereador Júlio Cezar Fraga,dando-lhe posse como primeiro 

secretário.o Vereador Antonio Carlos Alves, dando-entoar o Hino Nacional.De acordo com 

artigo trinta e seis,parágrafo segundo do Regimento Interno a composição das Comissões 

temáticas serão firmadas na primeira sessão ordinária de cada ano e sua formação está 

prevista de acordo com a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno.Tendo sido 

observado o pluripartidarismo de que se trata o artigo vinte e três, parágrafo segundo do 

Regimento Interno deste Poder Legislativo, não havendo manifestações em contrário e à 

sugestão apresentada na última sessão ordinária de dois mil e treze, foi consenso entre 

todos os membros da Mesa Diretora, ficou formada a seguinte composição: Comissão de 

Constituição e Justiça; conforme artigo trinta e sete do Regimento Interno, para presidente e 

membros respectivamente os vereadores: Marli da Silva Castro, Guilherme Mota e Marli 

Pires. Comissão de Finanças e Orçamento;conforme artigos trinta e oito e cinqüenta e nove 

do regimento Interno; Para presidente e membros respectivamente os vereadores: Carlos 

Danilo da Rosa Araujo, Renato da Silva Machado e Antonio Carlos Alves. Comissão de 

Obras,Serviços Públicos,Saúde, Educação,Meio Ambiente, Cidadania e Serviços Públicos, 

conforme artigo sessenta do Regimento Interno, para presidente e membros 

respectivamente os vereadores: Júlio Cézar Fraga, Ildo Maciel da Luz ,  Luciano Vieira 

Brandão e Marne de Souza. A comissão representativa de que trata o artigo quarenta e três, 

sendo incisos e parágrafos únicos da Lei orgânica Municipal e artigo setenta e dois e seu 

parágrafo do regimento Interno, formado para atuar durante recesso parlamentar,será 

formado pelos seguintes vereadores: Presidente da Mesa Diretora, Antonio Dionísio Pfeil,  

Guilherme Mota, Marli Castro, Luciano Vieira Brandão e Antonio Carlos Alves. Presidente 

passou a palavra aos vereadores. Ver. Antonio Carlos Alves , saudou a todos os presentes. 

Disse ser uma honra estar presente na cerimônia de posse e fazer parte da Mesa Diretora e 

que o compromisso pesa nos ombros por ter responsabilidades com a comunidade e com 

colegas vereadores que votaram favoráveis para que chegasse ao cargo através da decisão 

de cada um. Disse também que estará sempre presente aos compromissos da Câmara de 

Vereadores e que estará juntamente com colegas para desempenhar um bom trabalho em 

dois mil e quatorze com união e esforço para prestar um serviços mais adequado à 

comunidade. Ver. Carlos Danilo Araujo , Saudou atual presidente e demais presentes. Disse 

que mais um ano de trabalho se inicia e que função dos vereadores é fiscalizar. Que tem 

certeza que em dois mil e treze muito foi feito,mas que também muito deixou de ser feito   . 



Que todos do poder legislativo estão aqui para reafirmar compromisso com a comunidade. 

Desejou que o novo presidente tenha um bom trabalho para a comunidade de Nova Santa 

Rita e que sente cada dia mais preparado para desempenhar suas funções como vereador. 

Ver. Guilherme Mota, saudou a todos, em especial Vereador Antonio Dionísio Pfeil pela 

presidência da Câmara de Vereadores. Disse que em dois mil e treze talvez tenha sido a ano 

de maior movimento na Câmara, pela importância  que o povo está dando para a política. 

Disse também que se sente orgulhoso em ser o vice-presidente da Mesa Diretora. Que em 

dois mil e quatorze possa fazer uma gestão de sucesso qualificado, continuando o trabalho 

do Ver. Ildo Maciel da Luz, quando presidente desta casa. Desejou aos colegas vereadores 

que haja muitos embates políticos, muito trabalho, mas que o vencedor seja sempre o povo 

de Nova Santa Rita. Disse também que será uma honra representar o presidente diante de 

alguma impossibilidade. Ver. Ildo Maciel da Luz, saudou a todos, em especial ao novo 

presidente e toda Mesa Diretiva. Disse que deixa a presidência da Câmara com a cabeça 

erguida e com sentimento de dever cumprido, pois teve apoio dos colegas vereadores e 

funcionários desta Casa Legislativa.  Disse também que o ano de dois mil e treze foi de 

muita turbulência pela diversidade partidária,mas quem ganhou foi o povo de Nova Santa 

Rita. Que não leva mágoas e que sempre respeitou a todos. Desejou ao novo presidente 

muita calma e que o mesmo já tem experiência, pois já esteve na presidência em outras 

gestões. Parabenizou também a todos os componentes da Mesa Diretiva. Ver Júlio Cézar 

Fraga, saudou a todos os presentes, em especial a novos componentes da Mesa Diretiva. 

Disse que em dois mil e quatorze continuará tendo muita responsabilidade co muitas 

mudanças. Disse também que procura manter-se equilibrado,buscando segurança na família 

e demais apoiadores. Que se sente muito bem representado pelo novo presidente. Ver. 

Marne de Souza, saudou a todos. Disse ser uma honra estar presente a esta sessão pelo 

carinho e respeito à esta casa legislativa e ao povo de Nova Santa Rita. Disse ser este 

momento nobre,marcante.Que a beleza das instituições partidárias são os partidos que 

promovem este processo democrático . Saudou o Ver. Ildo Maciel da Luz pela condução 

muito eficaz, justa e coerente nas decisões administrativas,quando presidente. Que sua 

conduta e integridade permitiram conhecê-lo melhor como pessoa e como vereador. Disse 

ser um momento de festa e alegria. Saudou a família do ver. Antonio Dionísio Pfeil, pelo 

apoio dispensado a este. Antônio César Bairros dos Santos, vice prefeito, saudou a todos. 

Disse ter orgulho em ter sempre o PDT como bandeira. Que trabalho, educação e ensino 

são as três colunas que sustentam a sociedade. Disse que ver. Antonio Dioníso Pfeil é um 

grande homem,pois tem a família ao seu lado. Parabenizou ver. Ildo Maciel pela maneira 

como administrou a Câmara quando presidente. Que foi uma grande administração. Disse 

que os esforços e conquistas do ano de dois mil e treze foram maiores que todos os vinte  

anos anteriores somados.Desejou um feliz dois mil e  quatorze a todos, pois o caminho 

certo é o da construção. Ver. Antonio Dionísio Peil, presidente, saudou a todos. Disse que a 

Câmara de Vereadores é um lugar onde se faz política e que continuará a ser um lugar onde 

os vereadores terão liberdade para defender suas teses, para fazer o melhor para a cidade. 

Que os poderes Legislativo e Executivo seguirão em harmonia, mas independentes,onde 

cada um cuidará da sua parte. Que no final deste ano possam comemorar uma gestão 

voltada para a comunidade evidenciando o trabalho desta casa Legislativa. Disse que irá 

contar com a colaboração de todos os funcionários e que será um conjunto de pessoas que 

farão com que os trabalhos tenham êxito. Oradora convidou a todos para entoar o Hino 

Riograndense. O presidente encerrou a presente sessão às dezenove horas e três minutos. 

 

 



       

           

 

 

 

 

 

Antonio Dionísio Pfeil                                                                    Júlio Cézar Fraga 

Presidente                                                                                   1º secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


