
ATA Nº 01/2021 – POSSE DOS CANDIDATOS ELEITOS 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, reuniram-se na casa de cultura 

Domingos Bresolin de David Canabarro/RS, o prefeito eleito Lauro Antônio Benedetti, vice- 

prefeito Volmir Ticiani e demais vereadores para a realização da Sessão de Instalação da 

Legislatura 2021/2024, posse dos vereadores, vice-prefeito e prefeito eleitos em quinze de 

novembro de dois mil e vinte. Sob a presidência do primeiro vereador mais idoso, Senhor Carlos 

Alves Martins, de acordo com o disposto no artigo 40 da Lei Orgânica Municipal e artigo 7º e 

seguintes do Regime Interno. Pelo Mestre de cerimônia foi feita a leitura da correspondência 

recebida. O Mestre de cerimônia declarou abertos os trabalhos, convidou para fazer parte da 

mesa o Vice-Prefeito Volmir Ticiani e o Prefeito Lauro Antônio Benedetti, convidou para 

secretariar os trabalhos a Vereadora Daiane Bast Von Muhlen, após foi cantado o Hino Nacional 

Brasileiro e a seguir o presidente convidou os vereadores para em pé prestarem o juramento 

Regimental de Posse, fez a leitura do compromisso e cada vereador nominalmente chamando 

respondeu “Assim o Prometo”, inclusive a Presidente. Passou-se a seguir a eleição da mesa 

Diretora, a Presidente solicitou para a secretária que distribuísse as cédulas de votação, após a 

votação, convidou um líder de cada bancada para a apuração dos votos, ficando a Mesa 

Diretora composta pelos Vereadores Daiane Bast Von Muhlen Presidente; Ana Paula Schillnig 

Vice-presidente, Gilnei Antunes dos Santos 1º Secretário, Carlos Alves Martins 2º Secretário. 

Após a presidente empossou os demais membros da mesa Diretora para o biênio 2021/2022. 

Passou-se a seguir a votação para a Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social, a 

secretária distribuiu as Cédulas para cada vereador, a qual ficou assim constituída: Gilnei 

Antunes dos Santos, Ana Paula Schillnig e Fabiane Lúcia Waskievicz. Em seguida passou-se a 

votação para a Comissão de Orçamento, Finanças e infra-estrutura  Urbana e Rural, a qual ficou 

assim constituída: Dilermando Girardello, Cidnei Tibola e Delocir Buzato, a presidente os 

declarou empossados. Em seguida a presidente convida os vereadores para em pé 

acompanharem o juramento do Excelentissimo Sr. Prefeito e Vice-Prefeito eleitos. O vice-

Prefeito e Prefeito eleitos prestaram seu juramento, a Presidente declarou empossados o Sr. 

Volmir Ticiani o cargo de Vice-Prefeito Municipal e o Sr. Lauro Antônio Benedetti no cargo de 

Prefeito nos termos do artigo 40 da lei Orgânica Municipal. Passou-se a seguir aos 

pronunciamentos dos líderes de bancada, em primeiro a Vereadora Ana Paula Schillnig- líder da 

Bancada do PP, Vereador Rodrigo Vassoler –líder da Bancada do PSB, Verador Delocir Buzato- 

líder da Bancada do PT e a Vereadora Fabiane Waskievicz – líder da Bancada do PL. Em seguida 

o secretrário convida para que possa se pronunciar a Presidente do Legislativo Daiane Bast Von 

Muhlen, logo após  passou-se a palavra ao Vice- Prefeito eleito Volmir Ticiani, em seguida  

concedeu a palavra ao ex-Prefeito de David Canabarro nas duas últimas administrações, o Sr. 

Marcos Antônio Oro, que simbolicamente ao final de seu discurso entrega a chave da Prefeitura 

ao Prefeito Lauro Antônio Benedetti. E por fim a palavra para o atual Prefeito de David 

Canabarro o Sr. Lauro Antônio Benerdetti. Após reassumirem os trabalhos da mesa, convidou a 

todos para em pé cantarem o Hino Rio Grandense, após convidou a quem quisesse acompanhar 

a transmissão de posse e encerrou a presente sessão, convidou para a primeira Sessão 

Ordinária da Nova Legislatura que será realizada no dia 11 de janeiro de 2021, às 20:00 horas e 

declaro encerrada a presente Sessão Solene . Nada mais a constar encerro a presente ata que 

será assinada por mim e pelos presentes. 

 

 


