CÂMARA DE VEREADORES DE QUEVEDOS
Estado do Rio Grande do Sul

“O Poder unido é mais forte.”
Ata da Sessão de Posse dos Vereadores, da Prefeita e do Vice-Prefeito de Quevedos para a Gestão 2017/2020
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se a
Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos, em Sessão Solene, no Ginásio Poliesportivo anexo à Escola
Estadual de Educação Básica D. Pedro I na sede do Município de Quevedos, para dar posse aos Vereadores,
ao Vice-Prefeito e Prefeita eleitos no pleito de dois de outubro de dois mil e dezesseis. Teve nesta
oportunidade, como Mestre de Cerimônias Celso de Jesus Alves Bueno – Diretor Geral da Câmara de
Vereadores, Cledi Dias Baggio – servidora da Câmara como Assistente da Mesa Diretora e a munícipe
Vanessa Dias Vieira, sendo a sessão presidida pelo Senhor Alcemar Silveira de Lima conforme o disposto na
Lei Orgânica Municipal, Art. 11 e Regimento Interno, Artigos 12, 13 e 14. Iniciados os trabalhos, o Mestre
de Cerimônias, Celso Bueno saudou a todos os presentes, salientou que a Mesa Diretora estava composta pelos
senhores Alcemar Silveira de Lima, Aldori Flores Vieira e Admar Maia Nickel - representando a
Administração 2013/2016. Foram reconhecidas as presenças das seguintes autoridades e convidados: senhora
Fernanda Roubuste – Diretora da Escola Estadual de Educação Básica D. Pedro I; Presidente do Diretório
Municipal do Partido Progressista senhor Benhur Teixeira Elgart; Presidente do Diretório Municipal do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro senhor Renato da Rosa; representando a Presidência do
Partido Humanista da Solidariedade senhor Mauro Bayer; representando o Comandante do GPM de
Quevedos o Sd. Raul Malmann; Presidente da Paróquia São João Batista senhora Eva Nágera e do Conselho
da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios senhor Adair João Tura e assim saudadas as autoridades, todos os
presentes foram convidados a entoar o Hino Nacional Brasileiro. Neste momento, o Mestre de Cerimônias deu
continuidade à sessão procedendo com a posse do senhor Alcemar Silveira de Lima como Vereador eleito bem
como aos demais Vereadores no que foi lido o Art. 11 da Lei Orgânica Municipal e que finda a leitura, o
Senhor Alcemar Silveira de Lima procedeu com o compromisso: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a
Constituição Estadual, observar as leis, desempenhar o mandato que lhe foi confiado e trabalhar pelo
progresso do município e bem estar de seu povo” – texto da Lei Orgânica. Prestado este compromisso, foi-lhe
conferido o direito de assinar os Livros de Termo de Posse e Declaração de Bens no que, em seguida das
assinaturas foi anunciado que passou a presidir sessão o Vereador Alcemar Silveira de Lima que fez uso da
palavra para fazer a abertura oficial e se manifestando, na qualidade de Presidente saudou os senhores Aldori
Flores Vieira e Admar Maia Nickel e demais autoridades presentes mencionadas pelo protocolo, população de
Quevedos declarando aberta esta sessão solene de posse dos Vereadores e da Prefeita e do Vice-Prefeito do
Município de Quevedos. Assim, abertos oficialmente os trabalhos pelo Presidente, Vereador Alcemar Silveira
de Lima, foram empossados, prestando seu compromisso com o termo “Assim o prometo” e assinados os Livros
de Termo de Posse e de Declaração de Bens, tomaram seus assentos os seguintes Edis: Cláudio Chaves Maia;
Domingos Soares da Silva, Hélio Duarte Menezes; Jandir Polenz Arend; Rafael Sartori de Vargas; Rita Cledi
Diniz Ribeiro; Solanja Maria Vedovato Baggio e Zenildo Silveira Farias. Prestados os compromissos e
assinados os respectivos livros, procedeu-se a leitura do Livro de Termo de Posse no que posteriormente, o
Presidente declarou empossados os Vereadores do Município de Quevedos para a Legislatura 2017/2020. Em
continuidade com os trabalhos, foi passado ao momento de empossar o Vice-Prefeito e Prefeita eleitos no pleito
de dois de outubro de dois mil e dezesseis no que foi chamado o senhor Isaías Maidana da Silveira para prestar
o compromisso constante na Lei Orgânica Municipal, Art. 40, que vige com a seguinte redação: “Prometo
cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis,
promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sobre inspiração da democracia, da legitimidade e da
legalidade.”, assinar o Termo de Posse e Declaração de Bens onde, lido o referido termo o Presidente declarou
empossado o Vice-Prefeito do Município de Quevedos para a Gestão 2017/2020. Em prosseguimento, foi
convidada para prestar compromisso nos termos da Lei Orgânica, a saber: “Prometo cumprir a Constituição
Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos
munícipes e exercer o cargo sobre inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade.” e assinar os
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respectivos Livros de Termo de Posse e Declaração de Bens, senhora Neusa dos Santos Nickel – eleita Prefeita
de Quevedos onde prestado seu compromisso e assinados os livros, foi procedida à leitura do Termo de Posse e
ao final declarada empossada a Prefeita do Município de Quevedos senhora Neusa dos Santos Nickel para o
período administrativo 2017/2020. Assim, em continuidade foi anunciado que a Mesa Diretora está composta
pelo Vereador Alcemar Silveira de Lima – Presidente, Prefeita Neusa dos Santos Nickel e o Vice-Prefeito
Isaías Maidana da Silveira e também os senhores Aldori Flores Vieira e Admar Maia Nickel. Procedida com
as posses, anunciou-se a manifestação dos inscritos para esta sessão que terão o tempo regimental de cinco
minutos, a saber, como primeiro inscrito Ver. Alcemar Silveira de Lima que iniciou saudando a Mesa já
nominada pelo protocolo, à todas as pessoas que aqui se encontram aqui presentes nesta ato tão importante
para o município e quer, em primeiro lugar agradecer à Deus por estar mais uma vez aqui tomando posse como
Vereador pelo sétimo mandato, pela sétima vez estar aqui e então, quer agradecer à Deus por esta
oportunidade e também agradecer à sua esposa, seus filhos e sua família e à todos os seus familiares assim
como à todas as pessoas que votaram nele lhe dando mais esta responsabilidade que acha que a cada gestão que
passa, cada mandato que assume, ele tem que ter mais responsabilidades. Continuou dizendo que pelo motivo
de que sempre vem aumentando a votação e então quer dizer que com isso lhe aumenta a responsabilidade para
trabalhar pelo município, e isso quer dizer para todos os senhores e senhoras e todos aqui presente que quer
continuar o seu trabalho como vem fazendo pois certamente o povo está contente com seu trabalho que vem o
reelegendo e então quer continuar do mesmo jeito, o mesmo Alcemar de sempre e gostaria de agora se colocar à
disposição de todos para quilo que dele precisarem e ele puder ajudar e então, o seu muito obrigado à todos.
Segundo a se manifestar o Ver. Cláudio Chaves Maia que iniciando saudou Mesa Diretora já mencionada pelo
protocolo, agradecer a presença de cada um de vocês, a sua família que sempre está do seu lado lhe
prestigiando, desejar à vocês que estão aqui presentes um feliz ano novo, um feliz dois mil e dezessete completo
de alegrias e saúde pois é o que interessa pois tendo saúde o resto a gente se ajeita. Em sua manifestação o Ver.
Cláudio disse as pessoas que confiaram seu voto nele também que quer trabalhar pela comunidade, trabalhar
pelo Município de Quevedos que nossos Quevedenses tenham aquilo que merecem do bom e do melhor pela
administração, quer dizer aos colegas Vereadores eleitos e a Prefeita e o nosso Vice-Prefeito que queremos
trabalhar em conjunto porque nós Vereadores eleitos, Prefeita eleita e Vice, temos que trabalhar pensando na
comunidade porque eles merece aquilo que os Vereadores tem de melhor e o melhor do Vereador é poder
trabalhar em conjunto, aprovando projeto que venham beneficiar a nossa comunidade e que venha a beneficiar
a população de Quevedos, então, quer agradecer à todos aqui presentes mais uma vez e quer, se sentindo
orgulhoso, de pela quinta vez que está aqui no ginásio tomando posse onde tem a certeza de que esta posse que
vem tomando de quatro em quatro anos é o resultado de um bom trabalho que vem fazendo para a
comunidade, ao Município de Quevedos onde quer continuar assim e, àquelas pessoas que confiaram o seu voto
nele, quer continuar trabalho e aqueles que não puderam votar porque nós temos nove Vereadores onde
tínhamos vinte e nove Vereadores e então, todas pessoas honestas, todas pessoas trabalhadoras e então,
infelizmente, teve que sair nove e então aquelas pessoas que não puderam votar nele quer continuar
trabalhando igual porque tem a certeza que nós, nove Vereadores, iremos trabalhar pelo município e estes
Vereadores e Vereadoras novas que se elegeram podem contar com seu pouquinho de experiência que tem na
Câmara de Vereadores quer ajuda-los e o que precisarem dele estará sempre à disposição porque sempre este foi
seu lema “podendo ajudar as pessoas nunca mediu esforços, nunca teve dia” e por isso que graças à Deus está
aqui pela quinta vez tomando posse de uma coisa que venha a favorecer nosso município, o seu muito obrigado
à todos. Como terceiro inscrito se manifestou o Ver. Zenildo Silveira Farias que iniciou saudando as
autoridades e público presente e em sua fala agradeceu em primeiro lugar à Deus, a sua família e à todos que
confiaram nele lhe proporcionando mais uma mandato na legislatura onde fará o possível para atender à todas
as reivindicações que lhe forem feitas contando o apoio do Poder Executivo pois tem a certeza de que a partir
de hoje, tanto o Executivo quanto o Legislativo, trabalharão visando unicamente o interesses de todos os
CJAB – Matr.: 529

25º de Emancipação Político-administrativa. 24º de Instalação do Município.
Rua Manuel Alves Dias, n° 3 - Quevedos/RS - 98.140-000 - Fones (55) 3279 1057/1065
E-mails: cmvqrs@yahoo.com.br e cmvqrs@hotmail.com - Homepage: www.camaraquevedos.rs.gov.br

CÂMARA DE VEREADORES DE QUEVEDOS
Estado do Rio Grande do Sul

“O Poder unido é mais forte.”
munícipes independente de sigla partidária e o seu muito obrigado à todos e os votos de um feliz ano novo.
Quarto inscrito a se manifestar o Ver. Hélio Duarte Menezes que iniciando saudou Excelentíssimo Senhor
Ver. Alcemar Silveira de Lima – Presidente desta sessão, senhor Aldori Flores Vieira – Prefeito que ora
transfere o cargo, Senhor Admar Maia Nickel – Vice-Prefeito que também encerra seu mandato, senhora
Neusa dos Santos Nickel – Prefeita eleita para a Gestão 2017/2020, senhor Isaías Maidana da Silveira –
Vice-Prefeito da Gestão 2017/2020, colegas Vereadores e Vereadoras – empossados para a Legislatura
2017/2020, demais autoridades já elencados e presentes a esta sessão de posse minhas saudações. Senhoras e
senhores, hoje é um dia muito especial onde nossos sonhos tornam-se realidade, e de agora em diante
marchamos juntos em uma nova missão que cada um de vocês cidadãos Quevedenses, depositou nas urnas, na
última eleição. De sermos sua voz, seu defensor nos interesses da coletividade. Gostaria aqui de agradecer de
modo muito especial a todos que votaram em mim, os cento e trinta e sete votos que novamente me fizeram seu
representante. Agradecer à todos aqueles que trabalharam e foram baluartes desta minha campanha, levando
meu nome a todo o município. É notório na atualidade a difícil tarefa que o Poder Legislativo possui diante de
uma crise ética na política, pois, quando vimos o Presidente da Câmara Federal preso, diretores de nossa maior
estatal presos e uma Presidente da República impitmada. Quando vimos nossos governantes criar impostos e
mais impostos sem retorno à sociedade, somos um país de maior carga tributária e menor retorno em benefício.
Temos de admitir que vivemos uma crise ética na política só vista nos anos de mil novecentos e sessenta e
quatro quando o poder foi tomado por uma junta militar instituindo atos que cerceariam os direitos à liberdade
e imprensa de uma forma geral e à democracia. Desta forma, temos que fortalecer os três poderes, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário, poderes estes instituídos na nossa carta magna a Constituição Federal
de 1988. Cabe à nós divulgar para o povo a nossa verdadeira missão que é de fiscalizar, debater, discutir e
criar leis, legislar para o atendimento das necessidades de nosso povo, para o crescimento e melhorias da nossa
cidade, afinal, o poder emana do povo e para o povo deve retornar. Assim, munido deste espírito devemos
trabalhar em benefício do nosso povo, que os Poderes Legislativo e Executivo exerçam suas atribuições com
plena independência e harmonia entre si. Assim sendo, um feliz dois mil e dezessete à todos nós, legisladores,
administradores e comunidade Quevedense, desejando que, nossas aspirações se concretizem a cada dia do novo
ano e muito obrigado. A quinta a se manifestar a Verª Solanja Maria Vedovato Baggio que iniciando saudou
as autoridades que compõem a Mesa e já elencados pelo protocolo, colegas Vereadores e Vereadora,
comunidade presente nesta sessão solene. A Verª Solanja disse que tudo o que um sonho precisa para ser
realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado e foi assim que iniciou sua caminhada desde o dia
que aceitou concorrer a Vereadora deste município onde acreditou que este sonho era possível e hoje inicia uma
nova etapa na sua vida de trabalhar em prol do nosso município, considerando que a vida não se resume a
disputas pelo poder político ou a busca pelo lucro, é preciso principalmente de boas causas, de boas ideias e de
responsabilidades sociais coletivas na busca de soluções construtivas para os problemas do nosso município, é
preciso acreditar na construção de uma sociedade onde todos possam usufruir os mesmos direitos e dos mesmos
deveres, respeitando as diferenças e buscando uma melhor qualidade de vida onde todos tenham acesso a
educação e saúde que qualidade, onde a paz e a harmonia façam morada no coração de todos. Disse a Verª
Solanja acreditar que só o trabalho em conjunto possa melhorar a vida das pessoas e assim melhorar o nosso
espaço, o nosso ambiente e que este ambiente seja sustentável a consciente, gostaria ainda de agradecer
primeiramente à Deus por lhe proporcional este momento tão importante na sua vida, aos seus familiares que
muito lhe ajudaram nesta caminhada, ao Partido Humanista da Solidariedade que confiou no trabalho que ela
irá desenvolver em prol deste município e que gostaria de agradecer também em especial a Comunidade de
Quevedos pela confiança depositada para representá-los junto ao Poder Legislativo e com isso, espera poder
trabalhar dentro dos parâmetros da lei representando a Comunidade de Quevedos sempre com dignidade,
fazendo um trabalho sério, respeitoso e acima de tudo com honestidade apesar de nosso país estar vivendo uma
grande crise política precisamos nos manter firmes, corretos e acima de tudo com honestidade e ética, tendo
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sempre a verdade como princípio e, deseja à todos um abençoado ano de dois mil e dezessete e que Deus ilumine
todas as nossas famílias e muito obrigado. Sexto a se manifestar o Ver. Domingos Soares da Silva que
iniciando saudou a Mesa Diretora, demais colegas Vereadores e demais autoridades que se encontram a e, pois,
ele, em primeiro lugar gostaria de agradecer à sua família que lhe deram apoio e foi um pleito ligeiro e não pode
fazer a campanha como sempre fez e já está disputando e concorrendo o terceiro mandato e graças à Deus se
elegeu e então quer agradecer à todos do povo Quevedense e as Comunidades de Santa Terezinha, Alto Toropi e
Quevedos aqui aonde teve uma votação máxima aqui, então, desde já está pronto que foi o seu trabalho aquilo
ali que sempre o povo sempre o conheceu, então, não tem por onde e também quer pedir desculpas também a
muitos moradores que ele não pode fazer, que fez muitas poucas casas porque foi muito rápido e então não
pode fazer as comunidades, o dinheiro estava escasso e ele não estava preparado para a campanha política mas
graças à Deus chegou até lá e desejo um feliz dois mil e dezessete à toda a administração e o povo Quevedense
e muito obrigado. Sétima a se manifestar a Verª Rita Cledi Diniz Ribeiro que dirigiu-se à Mesa Diretora
saudando seus integrantes iniciando pelo Presidente Ver. Alcemar Silveira de Lima, senhorita Neusa dos
Santos Nickel – Prefeita Municipal, senhor Isaías Maidana Silveira – Vice-Prefeito Municipal, colegas
Vereadores e colega Vereadora que tomam posse nesta data, senhor Renato Nascimento da Rosa – Presidente
do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro e demais autoridades nominadas
pelo protocolo, senhoras e senhores presentes. A Verª Rita em sua manifestação disse que gostaria de citar as
palavras de Mahatma Ghandi que disse “o que destrói a humanidade, a política sem princípios, o prazer sem
compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem
humanidade, a oração sem caridade”, no contexto atual do cenário político-econômico do nosso país estamos
presenciando todos os dias pelos meios de comunicações os desmascaros de políticos sem princípios éticos e
morais que estão ou estiveram usando seus mandatos em benefício próprio, as palavras “ética e política”
deveriam andar de mãos dadas mas infelizmente a relação entre elas adquiriu formas e valores bem distintos
ao longo da nossa história atual, acredita que a reestruturação da política deve começar por nós no âmbito
municipal, temos o compromisso outorgado pelos cidadãos Quevedenses de desenvolvermos e aprimorarmos
uma gestão pública transparente seguindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência sendo estes que norteiam toda e qualquer atividade da administração
pública onde o Poder Legislativo deve primar pela forte atuação no meio social e a sua expressão é a atuação
independente proba e cristalina representada pelos ideais e atitudes de cada um de nós Vereadores. Ainda se
manifestando disse que seu compromisso é com o povo Quevedense e que além da atuação como legisladora e
fiscalizadora pretende ser uma colaboradora ativa para desenvolver novos projetos nas áreas do
empreendedorismo, da agricultura, da pecuária, ciências sociais, educação, saúde, cultura, esportes e lazer;
agradeceu ao Diretório Municipal na pessoa do Presidente do PMDB, aos que trabalharam incansavelmente
nesta eleição e em especial aqueles que acreditaram na sua capacidade para representá-los na Câmara
Municipal, ao seu esposo Amilton – um grande incentivador na sua vida pública, aos seus filhos Gabriel e
Manuela, o seu irmão Romeu e demais familiares e amigos que entenderam o seu propósito e da sua
participação neste pleito e finalizando, indispensável deixar de citar duas figuras públicas que considera um
exemplo de moralidade e ética o seu pai Romeu Martins Ribeiro hoje no oriente eterno o qual iniciou sua
carreira política como Vereador e Prefeito de Júlio de Castilhos por três mandatos deixando um grande legado
social e o seu tio Waldir Martins Ribeiro – Vereador de Quevedos por dois mandatos e que atuou no processo
de emancipação desta terra e ainda deseja à todos um feliz e próspero dois mil e dezessete com a benção de
Deus e da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios para que possamos alcançar os anseios da comunidade e em
prol do bem comum e muito obrigado. Oitavo a fazer uso da palavra o Ver. Rafael Sartori de Vargas que
saudando o Presidente da Mesa Ver. Alcemar Silveira de Lima e desta forma saúda as demais autoridades já
nomeadas pelo protocolo, as demais autoridades presentes e a população em geral. Em sua manifestação disse
que começa seu discurso agradecendo primeiramente à Deus por lhe dar saúde, lhe dar coragem e forças para
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enfrentar os desafios, agradece à sua família e amigos porque sem o apoio da família ninguém chega a lugar
nenhum, agradece também àquelas pessoas que lhe deram nem que fosse uma palavra de incentivo porque para
criticar existem muitos mas agora para dar um palavra de incentivo são poucos onde recebeu muitas críticas,
críticas políticas, críticas partidárias mas se a crítica não lhe derruba ela lhe fortalece onde diversas pessoas lhe
falaram que para uma campanha política se precisava de dinheiro porque senão ninguém se elegeria e aqui está
a prova de que é possível, é possível fazer uma campanha honesta, uma campanha limpa e com poucos recursos
financeiros mas principalmente sem atacar adversários caros colegas porque os adversários nas urnas depois
vão ser os seus colegas no trabalho, portanto, não podemos levar em considerações siglas partidárias pois
pessoas boas e pessoas ruins existem em todos os partidos políticos, então, não devemos generalizar. Ainda se
manifestando o Ver. Rafael disse ter a certeza de que a Prefeita Neusa juntamente com seu Vice Isaías vão
dar continuidade ao trabalho que está sendo desenvolvido, vai formar uma bela equipe de administração, e com
uma agricultura forte sempre procurando ajudar o pequeno produtor, uma Secretaria de Obras que mantenha
as nossas estradas do mesmo nível do que foram os últimos anos e invista na infraestrutura do município, uma
educação com professores qualificados conforme temos e que mantenham os prédios em boas condições com
transporte escolar adequado, na Assistência Social não uma assistência apenas para para fazer
assistencialismos mas que desenvolva grupos, que desenvolva projetos e que ensine as pessoas a trabalhar e na
área da saúde fala de uma forma toda especial porque trabalhou cinco anos lá e muito se orgulhou quando
chegava em outros estabelecimentos de saúde as pessoas elogiavam a saúde de Quevedos e onde por diversas
vezes pacientes retornaram a Quevedos para buscar atendimento e buscar encaminhamentos que não
conseguiam em outros lugares, mas não está tudo as mil maravilhas não, nós temos árdua batalha pela frente
mas principalmente não podemos perder o que já adquirimos, precisamos valorizar nosso funcionalismo e não
apenas financeiramente, mas qualificando e incentivando porque são eles que fazem o nosso município andar,
nós temos um quadro privilegiado com funcionários qualificados onde muitas vezes dedicam a sua vida inteira
em prol do serviço público, então por isso é que nós temos que dar valor ao nosso funcionalismo e finalizando
fica seu nome à disposição de toda a comunidade onde vai trabalhar em prol de todo o município sempre
pensando no bem comum e auxiliar a Prefeita Neusa juntamente com seu Vice Isaías na administração e que
também quer ser a voz do povo no Legislativo porém junto com o Executivo porque este é apenas o começo de
uma caminhada e a mudança que o Brasil precisa tem que começar aqui na nossa cidade e deseja um feliz dois
mil e dezessete à todos e fica seus agradecimentos. Nono e último inscrito se manifestando Ver. Jandir Polenz
Arend que saudou as autoridades já anunciadas pelo protocolo e a todas as pessoas que estão aqui presentes
neste dia importante para Quevedos. Iniciou seu manifesto agradecendo ao Pai Maior por este momento
especial em sua vida, a sua família, sua esposa Sandra e sua filha Júlia bem como aos demais famílias, também
à todas as pessoas que colaboraram com ele, à todas as comunidades e em especial ao Goiabal onde saiu de lá
com noventa e sete votos, portanto, já saiu eleito da sua comunidade e por isso um agradecimento especial para
esta comunidade, agradece à todos de coração pelos cento e sessenta e seis votos que obteve sendo o segundo
mais votado, obrigado pela confiança e quem o conhece sabe que ele é motorista do transporte escolar com
poucos recursos financeiros e sem vínculo familiar em Quevedos mas com uma feita na base da amizade, do
carinho e do respeito que tem pelas pessoas, com uma campanha de cara limpa sem enganar ninguém e sem
promete nada a ninguém, sem comprar ninguém onde tem a certeza de que estas pessoas que lhe confiaram o
voto não se envergonharão do seu trabalho afinal der contas, eles são os que irão pagar os nossos salários,
seremos a voz dos Quevedenses na Câmara de Vereadores, fiscalizando obras e projetos, aprovando tudo o que
será de bom para o nosso povo e ainda quer cumprimentar os colegas Vereadores e Vereadoras que se elegeram e
os que continuam que tenham uma boa sorte no trabalho, trabalho com muita transparência e muita
honestidade tendo a certeza de que trabalharemos unidos e com o mesmo objetivo e quem ganhará com isso será
o nosso município. Ainda se manifestando disse que gostaria de dar os parabéns a nossa Prefeita Neusa e o
nosso Vice Isaías para que cumpram aquilo que prometeram nas suas visitas nas casas, que trabalhem juntos e
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unidos com o seu partido e com os seus Vereadores e com o povo de Quevedos, que tenham muita humildade e
respeito com o povo afinal de contas eles que irão pagar os salários de vocês também, espera que quando vocês
sentarem nas suas cadeiras lembre-se sempre que quem colocou vocês lá foi o partido, os seus companheiros e o
povo de Quevedos, queria também deixar aqui seus parabéns a esta administração que está saindo, o senhor
Aldori, onde todos sabem como era Quevedos a oito anos atrás e como está hoje com uma excelente
administração juntamente com os seus Secretários e seus funcionários e quer aqui ainda desejar à todos um ano
cheio de paz, alegria e que sejam todos felizes neste ano de dois mil e dezessete e que se coloca desde já à
disposição de todos os Quevedenses e muito obrigado. Neste momento usa a palavra o senhor Admar Maia
Nickel (Vice-Prefeito da Administração 2013/2016) que se manifestando saudou a Mesa, as autoridades aqui
presentes já nominadas pelo protocolo e especialmente a esta plateia que nos dá todo o apoio nesta tarde de
hoje e neste momento que expira o seu mandato de Vice-Prefeito quer agradecer à Deus por lhe dar saúde, por
ele estar aqui neste momento transferindo o seu cargo ao senhor Isaías e sabe que vai sempre estar bem
representado, então, é um momento que quer agradecer principalmente aos funcionários municipais nos
acompanharam nesta administração e quer pedir desculpas a eles por alguma desavença ou alguma coisa, um
mal-entendido e pedir porque ele sempre pensou que o funcionalismo é em primeiro lugar, toda as vezes em que
assumiu o cargo como Prefeito e quando chegava lá na Prefeitura sempre pedindo a força para eles e o apoio
para que fizéssemos aquilo que precisássemos e dava também o apoio por causa que tinha um compromisso
muito grande com a população e com os eleitores que nos colocaram lá na Prefeitura para representá-los, então,
desta forma que agradecer à todos aqueles que nos apoiaram onde hoje está deixando o cargo desejando tudo de
bom as pessoas que estão aqui presentes, desejando aos Secretários, ao Prefeito Municipal, que Deus derrame
suas bênçãos e que lhe o dobro daquilo que o senhor sempre lhe desejou, o seu muito obrigado e quer também
dar aos parabéns aos Vereadores eleitos e que assume o cargo hoje, a Prefeita e o Vice-Prefeito, que tenham
êxito na administração, administrar não é fácil com poucos recursos hoje todos sabem das dificuldades que os
municípios estão enfrentando e isso a nível nacional e a cobrança é bastante mas tem a certeza que da maneira
do possível vão atender toda a população de Quevedos porque a comunidade sempre, numa administração, é
em primeiro lugar e se tu estás aí agradeça a este povo que acreditou no teu trabalho, então, sempre valorizem
e tratem com humildade e com simplicidade e dê a resposta de acordo com a situação financeira considerando
que se dá para fazer ou não pode mas atenda com maior carinho e aos Vereadores de vários partidos que ora
assume gostaria de pedir que façam um administração unida, que todo o povo acreditou no trabalho e então
que a política daqui para a frente e é claro que tem que ter uma sigla para concorrer, mas a partir do momento
que assume o cargo o partido tem que ser trabalho e trabalho, que o povo merece e o seu muito obrigado à todos
e um feliz dois mil e dezessete para todos. Usando do seu espaço de manifestação o senhor Aldori Flores Vieira
(Prefeito da Administração 2013/2016 – que também fez a transição de governos de forma simbólica a
Administração 2017/2020) saudando o Ver. Alcemar Silveira de Lima – Presidente que empossa os nossos
eleitos e presidindo esta sessão, Vice-Prefeito Admar Maia Nickel, Secretários Municipais, Vice-Prefeito eleito
senhor Isaías e a nossa Prefeita Neusa e saudando eles saúda todos os Vereadores e Vereadoras, a comunidade
aqui presente, autoridades já nominadas pelo protocolo. O senhor Aldori disse que gostaria de fazer uma
agradecimento aqui também e em especial a Deus por nos dar saúde e paz neste momento tão importante para
Quevedos, onde este mandato pela oportunidade que pode exercer, estes oito anos que estamos aqui juntos com
vocês trabalhando independentemente de partido e procurando ajudar a nossa população fazendo o melhor
para Quevedos, agradecer a todos vocês que estão aqui pela compreensão e pelo carinho recebido no decorrer
destes anos e pedir desculpas se não conseguiu atender tudo aquilo que foi solicitado e que de maneira
impossível não pode atender a todos se não conseguiu atender às expectativas mas afirma que procurou dar
tudo aquilo que podia dentro das possibilidades do município e seus sinceros agradecimentos aos servidores
municipais porque sem os servidores municipais a máquina pública não funciona, agradecer em especial ao
Benhur que fez e ficou oito anos lhe ajudando, trabalhando pelo Partido e também pela população, ainda a
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todos os Secretários, o Assessor Jurídico, Procurador Municipal, o Derli como Secretário de Finanças, o João
Antonio como Procurador, a Neusa hoje eleita sua Secretária da Assistência Social, a Simone Secretária de
Educação, a Ângela Secretária da Saúde, e o Isaías Secretário de Agricultura por mais de três anos, e ainda o
Ari Secretário de Obras. O senhor Aldori dirigindo-se a Prefeita Neusa e seu Vice Isaías disse que terão um
grande desafio pela frente, mas tem a certeza de que com muito trabalho, honestidade e transparência
alicerçados com uma boa equipe de governo saberão conduzir o Município de Quevedos cada vez mais ao rumo
do crescimento e ainda quer falar um pouco da política estadual, política nacional e da política municipal
assim como vários locais onde a política tem corrupção e quer dizer à todos que Quevedos é exemplo onde tem
muitos municípios como exemplos e nós, acredita na administração e nos Vereadores para fiscalizar, para
trabalhar, para administrar os seus secretariados todos para que fiscalizem e que acreditem, vocês podem
acreditar que tem gente honesta e ele acredita também em vocês porque vocês são o espelho de uma
administração e, depois os nossos Secretários que tem a certeza que farão um trabalho honesto como já vem
realizando todos eles; quer dizer ainda que não é fácil mas ele e o Admar ficaram oito anos aqui procurando
sempre fazer o melhor para a comunidade especialmente em saúde, estradas boas, procurando a servir também
o nosso pequeno agricultor mas não deixando e não esquecendo o grande e médio produtor rural que onde vem o
nosso ICM para que o município possa pagar sua folha de pagamento e seus investimentos, quer dizer ainda
que sai orgulhoso com vocês, com todos aqueles que o ajudaram nestas secretarias que já falou e os funcionários
desde que ganha menos ao que ganha mais, sai de cabeça erguida pois sem vocês ele não teria condições de estar
aqui para passar o seu mandato para a Neusa e o Isaías; aos funcionários se deixou a desejar algum dia, não
pode fazer tudo o perdoem porque às vezes a gente está preocupado e não é fácil o compromisso que a gente
tem tanto no Poder executivo onde a gente tem a obrigação de estar sempre presente mas também junto com os
filhos, enfim, a tudo e então que o perdoem qualquer um dos funcionários ou funcionárias que não pode
atender de maneira integral e quer dizer ainda que procurou sempre valorizar até com salários não dos maiores
mas sempre procurando pagar em dia onde nós estamos vendo o Estado na situação que está, tendo municípios
que ficam com dívidas e mais dívidas para o seu sucessor e o governo federal está mandando menos recursos e
ainda às vezes muitos criticados mas aqueles Deputados que nos apoiam aqui no município a gente consegue
algumas emendas que favorecem porque só com o dinheiro do município não se consegue fazer. Ainda se
manifestando disse que ficou com duas obrigações, duas promessas depois que se elegeu que queria fazer e não
pode fazer possível, sobre os calçamentos na nova rua lá Rua Balduíno da Luz se não se engana não pode
fazer devido a esta crise onde tínhamos a expectativa de nós sermos muito mais atingidos e aí não teve as
condições necessárias para iniciar e de fazer aquela obra; as obras da Rua Iguapeí e da Rua Vasco Rodrigues a
empresa vem com muitas dificuldades de pessoal e os recursos não estavam vindo e o proprietário preocupado
com esta virada de governo mas quer dizer à todos que fiquem bem tranquilos porque as obras reiniciarão agora
no dia primeiro de janeiro, os recursos já estão em caixa, está empenhado e em caixa para o pagamento
faltando apenas cinquenta mil para a conclusão das obras e ainda queria dizer assim que nós, não foi ele, são
todos os funcionários e Secretários, enfim, novamente, trabalharam para que nós não ficássemos devendo nada
e quer aqui ainda dizer que ficamos com dinheiro livre e em caixa para a nova administração e ele queria fazer
um pedido onde que este recurso está na Caixa Federal ficasse para o nosso EMEIs, com a educação infantil,
e, neste momento quer agradecer a dona Eva que fez a doação do terreno e quer assim que vocês deem uma
salva de palmas porque esta doação foi para o município, sem ônus e está aplainado onde só não fizemos de
iniciar devido a esta crise e então, quer deixar quatrocentos e noventa e oito mil em caixa – dinheiro livre –
para fazer então com que esta obra seja uma das essenciais para o município, então, pede para nova
administração e também vai ficar de recursos vinculados pagando os compromissos duzentos, nós ficamos com
quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos noventa e nove reais em dinheiro livre e os vinculados que são
recursos vinculados, que é na saúde, na assistência social e seus programas ficamos com o valor de duzentos e
quatro mil duzentos e vinte e dois reais em caixa, portanto, vai ficar setecentos mil reais na Prefeitura e lógico
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que duzentos e quatro mil reais são vinculados e destinados para próteses dentarias, PMAQ, saúde, PAB
Fixo, enfim, estes são recursos vinculados e agora livre são quatrocentos e noventa e oito mil reais e
quinhentos e noventa e nove centavos, então se orgulha com isso sabendo que tem municípios que ficam com
três milhões como São Pedro do Sul onde até estão dizendo que seria dez milhões mas dizem que são três
milhões e vamos ver agora e ele diz isso e acha que está aí o Contador que lhe informou sobre os dados todos na
sexta-feira, então, quer dizer à vocês assim do seu orgulho, da sua gratidão de poder deixar o nosso município
em dia para que continuem com as obrigações e com os projetos em andamento e realizados sendo que sempre
disse desde o primeiro Prefeito ao último que é ele e está aqui como Prefeito há doze anos, três mandatos e que
não é fácil mas ninguém deixou dividas, ninguém um real de Fundo PIMES, de outros investimentos em
Quevedos, sempre foram feitos os projetos com recursos livres e arrecadados no município e FPM, então,
ninguém ficou devendo e isso aqui é um espelho que nós temos que se Deus quiser continuar este pensamento e
é claro que às vezes um financiamento bom do Banrisul ele até perdeu mas não perdeu por não querer mas pela
preocupação de dizerem “não, fulano fez mais coisas, fez mais coisas como o Centro Administrativo pago em
cinquenta meses mas é um dinheiro que vem descontado na folha do ICM”, então, não fez e nenhum dos
outros Prefeitos que aqui passaram fizeram e então o seu agradecimento mais uma vez ao Vice-Prefeito
Admar, aos nossos Vereadores, ao pessoal que concorreu pelo nosso Partido também, aos nossos companheiros
do PMDB, do PHS, enfim todos porque não existe partido político onde para se fazer um governo sim mas
para trabalhar para a população e para todos não, muito obrigado, muita saúde pois tendo saúde nós
venceremos tudo e dizer da felicidade e de mais uma vez, dois mil e dezessete seja exemplo e melhoras para
municípios que estão em crise, o Estado, e também saúde e paz para nós todos, muito obrigado e até outra
oportunidade se Deus assim quiser. Finalizada manifestação do senhor Aldori Flores Vieira – Prefeito da
Administração 2013/2016 – fez de forma simbólica a transição de governo para a Prefeita Neusa dos Santos
Nickel – Administração 2017/2020. Neste instante fez uso da palavra o senhor Isaías Maidana da Silveira –
Vice-Prefeito – que iniciando sua manifestação saudou o Presidente desta sessão de posse o Ver. Alcemar
Silveira de Lima e em no nome dele saudar a todos os Vereadores eleitos, a nossa Prefeita sendo empossada
Neusa Nickel, também saudar o ex-Prefeito a partir de senhor Aldori Flores Vieira, o ex-Vice-Prefeito Admar
Maia Nickel. O senhor Isaías disse que em primeiro lugar gostaria de agradecer a sua esposa que esteve sempre
ao seu lado, seus familiares, amigos e companheiros que estiveram sempre dispostos a nos ajudar neste pleito
eleitoral e a gente sabe que a partir deste momento ele e a nossa Prefeita estamos recebendo o município e a
gente sabe também que vai como já disse o Prefeito Aldori fazendo referências a um momento bem complicado
e de crises mas sabe que tudo passa e tendo saúde a gente vai trabalhar honestamente e junto com a
comunidade, juntos com a Câmara de Vereadores, onde a gente até combinou com a nossa Prefeita de fazer
um trabalho diferenciado onde o Prefeito e o Vice irão trabalhar para até estar em sintonia com a nossa
comunidade e com nossos eleitores porque a partir do momento de hoje a gente está a trabalhar não para o PP
mas sim para o PP, para o PMDB e PHS, ao bem e nossa comunidade e ao nosso município e, também
gostaria de agradecer ao nosso Presidente do Partido senhor Benhur Elgart que foi um parceiro incansável que
também trabalhou muito na nossa campanha e de dizer que a gente estará à disposição e ele, particularmente,
Isaías Maidana, todo o conhece e sabe que os eu telefone é ligado vinte e quatro horas por dia, a população em
geral e todo mundo tem o seu número e podem ligar onde todos os dias estão lhe ligando e estará sempre à
disposição e as portas da sua casa está e estará aberta e não por ser político mas sempre foi assim e sempre o
será, então, da sua parte está sempre à disposição de cada um dos senhores e das senhoras no que estiver ao seu
alcance e que estará no município para ajudar e ainda quer desejar à todos vocês um feliz dois mil e dezessete
com muita saúde, muita prosperidade, muita paz e muito amor, um grande abraço à todos e muito obrigado.
Por último, fazendo uso da palavra a senhora Neusa dos Santos Nickel – Prefeita – saudou a todas as
autoridades já mencionadas pelo protocolo na pessoa do Ver. Alcemar Silveira de Lima como Presidente da
Câmara de Vereadores, saúda à todos os Vereadores e a população em geral e agradece a presença de todos aqui
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neste momento, seus sinceros agradecimentos à todas as pessoas que trabalharam no período eleitoral lhe
auxiliando para que conseguisse o resultado almejado, ainda à todos os eleitores que acreditaram na
capacidade e na força de vontade de dois jovens e depositando assim esta força de confiança nas urnas no dia
dois de outubro de dois mil e dezesseis. Em seu manifesto disse a Prefeita que o que fez se tornar possível este
momento que estamos vivendo hoje o qual para ela muito significa e para seu pai crê que significa ainda mais,
um momento muito emocionante na vida dele pois o sonho dele era ser Prefeito deste município e hoje por meio
da filha ele está realizando este sonho, então, à todos vocês que acreditaram na sua capacidade hoje ela está
realizando também um sonho do seu pai, então, mais uma vez muito obrigado por isso e disse ainda que é um
momento sublime na vida de muitos Quevedenses que vem a oportunidade de renovação de seus anseios, de
construirmos juntos novos caminhos para nosso município na busca constante pelo desenvolvimento, o que é
hoje algo tão desafiador para nós em relação ao momento em que o país vive mas a vida é feita de desafios e
após passarmos por eles nos tornamos mais fortes e mais sábios, ela representa aqui a força da juventude, a
garra da mulher agregada aos valores e raízes de nossos antepassados. Considerou que “responsabilidade” é a
palavra que vem em sua mente pois sabe o que vocês esperam dela, sabe o quanto suas escolhas interferem na
vida de cada um e quer deixar claro que tudo o que fará será pensado no coletivo, no bem comum, onde muitas
vezes será preciso dizer não pois na vida pública temos que agir de acordo com a legislação, nem tudo que
queremos poderemos fazer, portanto, é tempo de novas escolhas, novas oportunidades, nova gestão, nova
equipe e pede à todos a compreensão nesta nova etapa e desde já deixa o seu agradecimento a todas as pessoas
que passaram nesta administração que ora finda pelo trabalho que dedicaram mas as mudanças são
fundamentais em nossas vidas e nesta nova etapa de trabalho quer compartilhar a experiência dando
oportunidade a novas pessoas e também com algumas que já vivenciaram esta experiência assim agregando
valores e então, denomina algumas pessoas que vão iniciar este trabalho conosco nesta Administração de 2017
sendo eles: Chefe de Gabinete – Priscila Azeredo; Secretário de Finanças – Derli Martins; Secretária de Saúde
– Ângela da Luz; Secretária de Educação – Taís Flores; Secretário de Agricultura – Ari Rosa Peixoto;
Secretário de Obras – Alcemar Lima e as demais pessoas e encarregados que trabalharão conosco nós vamos
denominar nesta semana do decorrer e de acordo com as necessidades, então, gostaria de salientar que esta
equipe inicia os trabalhos conosco e terão alterações conforme a necessidade e então agradece mais uma vez à
todos vocês por esta oportunidade que nos proporcionaram, ao Partido Progressista pela oportunidade, à sua
família, ao seu pai que sempre lhe incentivou na vida política, à sua mãe que lhe deu a vida, bem como o apoio
que teve muito do Raul que está sempre ao seu lado, está sempre lhe auxiliando pelo companheirismo e pela
paciência bem como a família dele que hoje se faz presente nos acompanhando e prestigiando este momento.
Finalizando disse não ter palavras para agradecer a cada um de vocês que acreditaram no potencial de uma
jovem que está aqui porque muitas vezes as pessoas têm certos preconceitos e que acham porque é jovem,
porque é novo, que muitas vezes não tem capacidade e que não é por aí, ela está aqui para realmente fazer a
diferença e para mostrar o seu comprometimento com cada um de vocês, está aqui porque realmente gosta do
que faz, achou uma oportunidade excelente na sua vida de dar um passo além mas realmente que Quevedos dê
um passo além e isto que está dizendo é de coração, o seu comprometimento é com cada um de vocês, e a equipe
que irá montar e que vai lhe auxiliar estará lá para trabalhar por vocês pois se a gente está aqui neste lugar
não é porque ninguém colocou à força foi através do voto de cada um e ela respeita muito isso e além de
Partido, muito além de tudo isso, respeito é a palavra e ela está aqui para fazer esta diferença juntamente com
vocês e o seu gabinete vai estar de portas abertas e o que precisarem ela estará à disposição e também gostaria
de dizer que realmente contem ela e o que ela puder fazer, o que estiver ao seu alcance, o que for dentro da
legalidade ela estará para fazer e é este o trabalho juntamente com os Vereadores que pretende fazer e então,
seu agradecimento especial à todos vocês e deseja que dois mil e dezessete seja repleto de bênçãos, de saúde, de
paz, de alegrias, de entendimentos e que Deus conduza a todos conforme os seus caminhos, então, que dois mil
e dezessete seja ainda melhor do que dois mil e dezesseis e que a gente possa continuar nesta busca constante
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pelo crescimento pessoal, pelo crescimento em comunidade, pelo crescimento enquanto ser humano, muito
obrigado por esta confiança depositada e tem a certeza de que quando sair ela não quer envergonhar ninguém,
é sair de cabeça erguida dizendo que realmente a gente deixou uma sementinha para fazer a diferença e os
demais cargos sabendo que estão curiosos e que todos tem amanhã todos poderão ir até a Prefeitura e tomar
conhecimento, muito obrigado à todos, feliz e abençoado dois mil e dezessete e estará sempre de portas abertas
para recebê-los. Finalizando o Presidente Ver. Alcemar Silveira de Lima se manifestou para fazer o
encerramento oficial da sessão solene deste primeiro dia de janeiro de dois mil e dezessete, agradecendo ao exPrefeito Aldori Flores Vieira pelo trabalho de condução do município por oito anos, ao Vice-Prefeito Admar, a
todos os Secretários, o quadro de funcionários porque sem o funcionalismo não pode gerir o município, a todos
os colegas Vereadores, a presença de todos que nos assistem neste momento tão importante quando da posse
dos Vereadores, Vice-Prefeito e Prefeita e assim desejar a eles um bom trabalho e que Deus ajude vocês no
mandato juntamente com a Câmara de Vereadores e demais Secretários e também os funcionários, ao Celso por
nos auxiliar nesta sessão, a Cledi, a Secretaria de Saúde pelo plantão durante a realização desta sessão, a
Direção da Escola Estadual de Educação Básica D. Pedro I pela cedência do ginásio e finalmente desejar um
feliz dois mil e dezessete à todos com saúde e sendo assim, declara encerrada esta sessão solene. E por fim,
todos foram convidados para que em pé, juntos, entoassem o Hino do Município de Quevedos. Os trabalhos
foram presididos pelo Vereador Alcemar Silveira de Lima e secretariados por Celso Bueno – Diretor Geral
(Mestre de Cerimônia). A ata digitada, depois de deliberada pelo plenário na forma do Regimento Interno, será
assinada pelos Vereadores, a Prefeita e o Vice-Prefeito, empossados para a Gestão 2017/2020.
VER. ALCEMAR SILVEIRA DE LIMA
PRESIDENTE
Assinam:
Ver. Cláudio Chaves Maia

Ver. Domingos Soares da Silva

Ver. Hélio Duarte Menezes

Ver. Jandir Polenz Arend

Ver. Rafael Sartori de Vargas

Verª Rita Cledi Diniz Ribeiro

Verª Solanja Maria Vedovato Baggio

Ver. Zenildo Silveira Farias

Neusa dos Santos Nickel
Prefeita

Isaías Maidana da Silveira
Vice-Prefeito
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