
Ata Nº 1312 

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, nas dependências do auditório 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental José André Acadroli, cidade de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do 
Sul, reuniram-se em sessão solene, a Câmara de Vereadores deste município. A mesa de trabalhos foi formada tendo 
sido chamados os vereadores eleitos para a gestão de 2017-2020, na seguinte ordem: Gilmar José Enderli, Jucemar 
Luiz Siprandi, Juliano Marcos Manfro, Marcia Beatriz Duarte, Maurício de Oliveira, Paulo Fernando Pasquetti, Pedro 
Carlos Vaz, Vera Lucia Taschetto e Vilmar Luiz Vivan. Em seguida foi chamado o prefeito Nilson Luiz Dal Cortivo e sua 
esposa Ilse Dal Cortivo, o prefeito eleito José Arno Ferrari e sua esposa Salete e o vice-prefeito Paulo Possamai e sua 
esposa Andréia. Em seguida foi entoado o Hino Nacional Brasileiro. A seguir o presidente do legislativo municipal, 
vereador Nadir José Savoldi deu posse ao vereador Juliano Marcos Manfro que como vereador mais votado lhe cabia 
essa condição nos termos do artigo 8º do Regimento Interno. Este convidou a vereadora Vera Lucia Taschetto para 
servir como secretaria “ad hoc”. Ato contínuo, este tomou juramento dos vereadores eleitos para a gestão dois mil e 
dezessete a dois mil, Gilmar José Enderli, Jucemar Luiz Siprandi, Juliano Marcos Manfro, Marcia Beatriz Duarte, 
Maurício de Oliveira, Paulo Fernando Pasquetti, Pedro Carlos Vaz, Vera Lucia Taschetto e Vilmar Luiz Vivan. O 
presidente leu o juramento e cada vereador declarou que assentia com a palavra “prometo”. Após o juramento, cada 
vereador empossado fez a entrega da respectiva declaração de bens, atendendo ao disposto no artigo 12 do 
Regimento Interno. Procedeu-se a seguir a eleição da chapa única (um) que foi eleita por aclamação, ficando a Mesa 
Diretora assim constituída: presidente: vereador Jucemar Luiz Siprandi; vice-presidente: Marcia Beatriz Duarte; 
primeiro secretário: Maurício de Oliveira; segundo secretário: Vilmar Vivan. O presidente provisório à vista do 
resultado transmitiu o cargo ao vereador Jucemar Luiz Siprandi. Este em seguida pediu aos partidos com assento na 
mesa, digo, na Câmara, que indicassem seus representantes de forma proporcional para comporem a Comissão 
Representativa para o período de recesso, atendendo ao disposto no artigo 70 do regimento interno, ficando assim 
constituída: pelo PT, Juliano Marcos Manfro; pelo PDT, Paulo Fernando Pasquetti e pelo PTB, Marcia Beatriz Duarte. 
A seguir os vereadores empossados fizeram o uso da palavra, digo, o presidente Jucemar Luiz Siprandi, convidou o 
prefeito eleito José Arno Ferrari e o vice-prefeito Paulo Possamai para tomarem assento a sua direita. Os mesmos 
apresentaram seus diplomas e declaração de bens para em seguida proferirem o juramento segundo artigo 57 da 
Lei Orgânica Municipal. Com esse ato, o presidente do legislativo declarou empossado, respectivamente, como 
prefeito e vice-prefeito de Rodeio Bonito-RS. Os senhores José Arno Ferrari e Paulo Possamai para o mandato de 
quatro anos, ou seja, de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020. A seguir os vereadores empossados 
fizeram uso da palavra, agradecendo a quem conferiram a eles os votos recebidos, as famílias, aos partidos e a todos 
que contribuíram. Citaram as pessoas que foram importantes a cada eleitor com palavras de gratidão e esperança. 
Assim o fizeram os vereadores Gilmar José Enderli, Jucemar Luiz Siprandi, Juliano Marcos Manfro, Marcia Beatriz 
Duarte, Maurício de Oliveira, Paulo Fernando Pasquetti, Pedro Carlos Vaz, Vera Lucia Taschetto e Vilmar Luiz Vivan. 
Deixaram em suas palavras comprometimento com a seriedade que é própria do cargo que o povo lhe confiou. A 
seguir o ex-presidente do Legislativo, Nadir José Savoldi fez o uso da palavra relembrando a trajetória do ex-prefeito 
Nilson Luiz Dal Cortivo e seus trinta e seis anos de atividades dentro da política. Recordou um pensamento que diz 
que o homem não é completo sem um partido político. Disse que temos que olhar o lado positivo das coisas. Desejou 
a todos bom trabalho e disse que o dinheiro público deve ser geração de bem estar prestação de serviço. Agradeceu e 
encerrou com um “viva” a Rodeio Bonito. Em seguida o ex-prefeito Nilson saudou com carinho o prefeito eleito José 
Arno Ferrari e seu vice Paulo Possamai, cumprimentou o ex-presidente Nadir e o presidente eleito Jucemar Luiz 
Siprandi e demais vereadores. Iniciou sua fala agradecendo a oportunidade de ter exercido a função de prefeito. 
Agradeceu os secretários pelo excelente trabalho realizado por cada um citado nominalmente. Agradeceu também ao 
Nadir, ao Jucemar, a sua família de forma especial, ao engenheiro Juliano Acadrolli. Disse que apesar das turbulências 
foram feitas grandes obras, citou particularmente o complexo do pró-infância e escola Olavo Bilac. Citou avanços  



no meio ambiente, na agricultura, na indústria e comércio, na educação, na saúde, no controle interno, no parque 
de máquinas. Disse que sua gestão foi atrás de soluções através do aumento do ICMS. Disse que organizando a 
receita e gastando bem é possível aumentar a receita sem aumentar os impostos. Falou de valores na conta livre, de 
valores na conta vinculada, e de valores sendo creditados na conta para o novo prefeito e vice administrar. Pediu 
desculpas pelas fraquezas e pelas imperfeições e disse que não faltou empenho e determinação. Disse que 
acreditava na capacidade do prefeito José Arno e do vice Paulo e encerrou com uma frase do Eclesiastes, capitulo 
dois, versículo cinco. Quebrando o protocolo fez a entrega das chaves da prefeitura para o prefeito José Arno e para 
tal convidou todos os secretários e chefes de departamentos para entregar além das chaves da prefeitura, também 
as chaves de dois carros novos, simbolizando tanto o que a prefeitura tem em bens materiais e imateriais, como a 
competência e dedicação dos seus funcionários. Em seguida fez o seu pronunciamento o presidente do Legislativo 
Jucemar Luiz Siprandi que se reportou ao secretário Marcelo Lavratti, Marivone Garbim e Valdir Pena, saudando-os. 
Disse que enquanto o ex-prefeito falava passava um filme em sua cabeça. Agradeceu ao Domingos Miotto pelo 
apoio incondicional. Disse que não fez nada sozinho, mas muito se empenhou pelo Distrito de Saltinho. Saudou o 
Luis Gilberto Gatti. Agradeceu a todos. De imediato fez o uso da palavra o vice-prefeito Paulo Possamai que 
cumprimentou a todos. Agradeceu ao prefeito José Arno, prefeito, e de modo especial seu partido, o PMDB, 
também aos demais partidos por pelo empenho em construir a coligação. Agradeceu ao ex-prefeito Nilson por ter 
recebido com muito respeito e abertura na transição, o que é necessário. Agradeceu ao prefeito José Arno Ferrari, à 
família; e como vice-prefeito disse que o foco será trabalhar para potencializar o trabalho e o investimento que se 
traduzem em sucesso e qualidade de vida. Desejou que os rodeienses tenham orgulho de morar nesta terra. 
Finalizou desejando um feliz 2017. A seguir fez o uso da palavra o prefeito José Arno Ferrari, cumprimentou o 
presidente eleito Jucemar Luiz Siprandi e estendeu os cumprimentos a todos  nominados no protocolo. Antecipou 
agradecimentos a equipe que passa a fazer parte do seu cotidiano. Disse que a partir de segunda-feira ele e o vice 
trabalharão lado a lado. Agradeceu a todos os partidos, de modo especial ao PP por ter confiado em sua pessoa. 
Agradeceu particularmente aos líderes dos partidos pelo empenho em construir essa coligação. Agradeceu aos 
familiares e disse que terão que conviver com críticas e saber compreende-las. Pede a Deus sabedoria e coerência 
para realizar bem todos os atos como prefeito. Com sua equipe buscará atender a todos com excelência e buscar 
parcerias para isso. Nominaram os secretários Valdir Pena na Secretaria de Obras, Marivone Garbin, na Secretaria de 
Educação e Marcelo Lavratti na Secretaria de Saúde. Disse que os serviços desempenhados pelos demais secretários 
serão inicialmente desempenhados pelo prefeito e vice. Buscarão estar abertos às necessidades das pessoas. Se 
reportou a cada um dos vereadores eleitos, nominalmente, e disse que esta aberto para juntos buscar a melhor 
solução. Disse que uma administração acontece com o trabalho de muitas pessoas e espera ao fim do quarto ano 
entregar uma cidade melhor. Disse do sentimento de alegria deste momento e desejou um ano abençoado a todos 
para celebrar a vida. a seguir foi entoado o Hino Rio-Grandense. Assim encerou-se a sessão solene de posse com 
efeito a partir de primeiro de janeiro de 2017. Assim foi lavrada a ata que depois de lida e aprovada recebe as 
assinaturas dos vereadores, prefeito e vice-prefeito para os devidos fins legais. Rodeio Bonito, 31 de dezembro de 
2016. Em tempo: Nilson Luis Dal Cortivo proferiu que hora deixa o cargo, apresentou a sua declaração de bens. 
(Seguem assinaturas: Jucemar Luiz Siprandi, Paulo Pasquetti, Vilmar Luiz Vivan, Pedro Carlos Vaz, Paulo Possamai, 
Jose Arno Ferrari, Gilmar José Enderli, Mauricio de Oliveira, Marcia Beatriz Vedana,  Juliano Marcos Manfro, Vera 
Lucia Taschetto. 

Esta ata é cópia fiel da que consta no Livro de Atas n° 12, iniciado em 31 de dezembro de 2019, às folhas 119v, 120, 
120v, 121, 121v. 

Rodeio Bonito, 31 de agosto de 2017.         
                                                                                             JUCEMAR LUIZ SIPRANDI 
                          Presidente da Câmara Municipal 2017 
 


