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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VILHENA
COMISSÃO PERMANENTE
DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO
PALÁCIO VEREADOR
NADIR
ERENO GRAEBIN

ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA DE POSSE DOS VEREADORES, DO
PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO LEGISLATIVA
DA DÉCIMA LEGISLATURA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
VILHENA. Às quinze horas do dia 1º de janeiro de 2021, foi convidado pelo Mestre
de Cerimônia o Vereador Dhonatan Francisco Pagani Vieira, mais votado, para
presidir esta Sessão Solene de Posse dos Vereadores, do Prefeito e da VicePrefeita. Presentes os Vereadores Ademir Alves de Lima, Alexandre Serafim
Damasceno, Clerida Maria Teixeira, Elenir Salete Zilli Gonçalves, José Antônio
Barroso, José Domingues da Costa, José Francisco do Nascimento, Pedro José
Alves Sanches, Ronildo Pereira Macedo, Samir Mahmoud Ali, Vivian Repessold e
Wilson Deflon Tabalipa, o Prefeito Eduardo Toshiya Tsuru e a Vice-Prefeita Patrícia
Aparecida da Glória, foram convidados para ocuparem seus lugares no Plenário,
todos eleitos em 15 de novembro de 2020. Em seguida, foram convidadas as
seguintes autoridades para comporem a Mesa Diretora: Francilene Rover –
Bioquímica do Hospital Regional, Senhor Cleiton José Batista da Silva – Pastor da
Igreja Batista Manancial e Senhor Willian Reis Machado – Empresário. Após, o
Presidente, Vereador Dhonatan Francisco Pagani Vieira, invocou a proteção de
Deus em nome da liberdade e da democracia, declarou aberta a Sessão e designou
a Vereadora Vivian Repessold para secretariar os trabalhos. O Pastor Cleiton José
Batista da Silva foi convidado para proferir uma oração e, na sequência, todos os
presentes foram convidados para cantarem o Hino Nacional Brasileiro. Após o ato
cívico, a Secretária efetuou a conferência dos Diplomas e Declarações de Bens dos
Vereadores, do Prefeito e da Vice-Prefeita e constatou estarem todos os
documentos em perfeita ordem, consignando-se que as Declarações de Bens sejam
arquivadas em livro próprio. Vereadores: Ademir Alves de Lima – bens declarados
no valor de R$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais); Alexandre Serafim
Damasceno – declaração de bens sem informações; Clerida Maria Teixeira – bens
declarados no valor de R$ 86.005,00 (oitenta e seis mil e cinco reais); Dhonatan
Francisco Pagani Vieira – declaração de bens sem informações; Elenir Salete Zilli
Gonçalves – declaração de bens sem informações; José Antônio Barroso – bens
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declarados no valor de R$ 1.952.407,93 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois
mil, quatrocentos e sete reais e noventa e três centavos) e Dívidas e Ônus Reais de
R$ 346.274,38 (trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e
trinta e oito centavos), conforme Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2020,
Ano-Calendário de 2019, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e do
Adendo à Declaração de Imposto de Renda referente à venda de bens no valor total
de R$ 45.678,27 (quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e
sete centavos); José Domingues da Costa – bens declarados no valor de R$
59.000,00 (cinquenta e nove mil reais); José Francisco do Nascimento – declaração
de bens sem informações; Pedro José Alves Sanches – bens declarados no valor de
R$ 124.158,76 (cento e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e
seis centavos); Ronildo Pereira Macedo – declaração de bens sem informações;
Samir Mahmoud Ali – bens declarados no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e
quinhentos reais); Vivian Repessold – bens declarados no valor de R$ 47.000,00
(quarenta e sete mil reais) e Wilson Deflon Tabalipa – bens declarados no valor de
R$ 172.643,81 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e
oitenta e um centavos). Vice-Prefeita Patrícia Aparecida da Glória – Bens declarados
no valor de R$ 40.878,43 (quarenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta
e três centavos) e Prefeito Eduardo Toshiya Tsuru – Bens Declarados no valor de
R$ 4.396.760,47 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e
sessenta reais e quarenta e sete centavos) e Dívidas e Ônus Reais no valor de R$
3.033.749,05 (três milhões, trinta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e
cinco centavos), conforme Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2020, AnoCalendário de 2019, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil e Declaração de
Bens Complementar ao IRPF. Em seguida, o Presidente solicitou à Secretária a
chamada nominal de todos os Vereadores, convidando-os para que ficassem em pé.
O Presidente, em nome de todos, fez o seguinte compromisso: PROMETO
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS DEMAIS LEIS, DESEMPENHAR
COM LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO
PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM-ESTAR DO POVO. E todos os Vereadores,
em pé e com a mão direita levantada no sentido horizontal, ratificaram dizendo:
ASSIM O PROMETO. O Presidente os declarou empossados e os convidou para
assinarem o Termo de Posse. A seguir, o Presidente convidou para ficar em pé o
Senhor Eduardo Toshiya Tsuru e a Senhora Patrícia Aparecida da Glória e fez a
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leitura do seguinte compromisso: PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
OBSERVAR AS DEMAIS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO
QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E
BEM-ESTAR DO POVO. E ambos, em pé e com a mão direita levantada no sentido
horizontal, ratificaram dizendo: ASSIM O PROMETO. O Presidente os declarou
empossados, no cargo de Prefeito Excelentíssimo Senhor Eduardo Toshiya Tsuru e
no cargo de Vice-Prefeita a Excelentíssima Senhora Patrícia Aparecida da Glória, e
os convidou para assinarem o Termo de Posse. Em seguida, foi concedida a palavra
a Senhora Francilene Rover, que discorreu sobre a pandemia de Coronavírus,
falando de seus efeitos sobre a população e os esforços dos servidores da Saúde na
missão de salvar vidas. Salientou que o ano de 2020 não foi fácil para ninguém e fez
um apelo para que as autoridades olhem com bastante carinho e atenção para as
condições da Saúde em nosso Município, como a necessidade de melhorias nas
estruturas físicas das Unidades, de concessão de direitos de férias e licença-prêmio
dos servidores, que ficaram prejudicados devido à grande necessidade de recurso
humano no enfrentamento da pandemia. Francilene pediu também melhoria na
remuneração desses servidores, para que não precisem ter vários vínculos
empregatícios e para que seja possível atrair mão de obra especializada para a
Saúde, pois nosso Município merece uma Saúde de qualidade. Pediu também a
colaboração dos munícipes para que cumpram seu dever no enfrentamento da
pandemia e finalizou parabenizando todos os servidores da Saúde, em especial os
do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, onde atua. A seguir, o Senhor
Willian Reis Machado parabenizou os eleitos e discorreu sobre as dificuldades
enfrentadas em 2020 por causa da pandemia, inclusive no ramo empresarial,
desencadeando

o

endividamento

de

empresários

e

consequentemente

o

desemprego de muitas pessoas. Willian fez um apelo para que o Poder Público olhe
com cuidado a questão social, combata a desigualdade e a corrupção. Ressaltou
ainda que a palavra de ordem é UNIÃO, que deve haver entre a Câmara de
Vereadores, a Prefeitura, os demais Órgãos do Poder Público e a classe empresarial
a fim de proporcionar melhorias para a população. Em seguida, a Vice-Prefeita
Patrícia Aparecida da Glória falou sobre sua missão de cuidar de pessoas, disse
que é de origem humilde e sabe o que é dificuldade. Ao reportar-se aos Vereadores
eleitos, salientou a importância de que todos trabalhem pautados na ética, pensando
sempre no coletivo, sem distinção. A Vice-Prefeita disse que estará sempre
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disponível para o que for melhor para a população vilhenense e ainda enfatizou que
a gestão que ora se inicia é uma gestão de oportunidades, que será expandida à
comunidade. O Prefeito Eduardo Toshiya Tsuru iniciou seu discurso dizendo que o
momento atual é de superação e falou sobre os dois anos e meio de sua gestão,
afirmando que os índices de eficiência e produtividade foram superados em todas as
Secretarias e, com uma gestão séria, os resultados exigidos foram alcançados.
Ainda parabenizou todos os Vereadores que atuaram na Legislatura 2017/2020, que
se findou, pelo excelente trabalho prestado, respeitando o dinheiro público e
defendendo o melhor para Vilhena. O Prefeito afirmou que a Legislatura 2017/2020
foi a melhor até o momento, mas disse que sempre é possível superar, e os
Vereadores que hoje foram empossados são a esperança e a inspiração para seguir
em frente na defesa de uma Vilhena justa. A respeito da pandemia de Coronavírus,
o Prefeito disse que Vilhena se destacou no combate e enfrentamento da doença,
mantendo a média de mortalidade menor que e média estadual, nacional, sulamericana e mundial. Discorreu ainda sobre os projetos realizados e os que ainda
serão implantados, mas ratificou que o mais importante foi recuperar a credibilidade
política diante da população. O Prefeito disse que a política não se resume a
tapinhas nas costas e ajudas pontuais, mas é na verdade a arte de transformar para
melhorar a vida das pessoas, e encerrou dizendo que, depois de enfrentar
juntamente com sua Vice, Patrícia Aparecida da Glória, uma campanha cercada de
mentiras e racismo, pode hoje estufar o peito e dizer que Vilhena continuará no
caminho certo. O Mestre de Cerimônia prosseguiu convidando os Vereadores
empossados para fazerem uso da palavra: Ademir Alves de Lima fez seus
agradecimentos, falou sobre seu desejo de realizar um bom trabalho e se colocou à
disposição de todos para o diálogo construtivo. Alexandre Serafim Damasceno
falou do seu compromisso de trabalhar pelo crescimento e melhoria do Município e
disse que estará sempre à disposição para ouvir a comunidade a fim de fazer o
melhor para todos. Clerida Maria Teixeira teceu seus agradecimentos à família, aos
amigos e à população pelos 859 (oitocentos e cinquenta e nove) votos, convidandoos a participar de seu mandato e disse que seu gabinete sempre estará aberto para
recebê-los. Dirigiu suas palavras ao Prefeito e à Vice-Prefeita dizendo que podem
contar com seu voto na aprovação de projetos que visem o bem da população. A
Vereadora encerrou seu discurso com o provérbio: Fale muito de Deus, pouco de si
e nada dos outros. Elenir Salete Zilli Gonçalves, após agradecimentos, se dispôs a
trabalhar para o bem da população e fazer valer os votos que recebeu. Disse que
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sabe dos desafios que terá, mas está disposta a exercer sua função com honra e
responsabilidade. José Antônio Barroso ratificou as palavras de Francilene,
servidora da Saúde, e falou sobre sua afinidade em atuar na área social, dizendo
que a Vice-Prefeita será sua grande parceira na causa social, na qual sempre se
empenhou. O Vereador teceu agradecimentos aos seus eleitores, ao seu Partido –
PSD pela oportunidade, afirmando que recebe com honra esta atribuição e que, a
partir de hoje, firma novamente o compromisso com o Município, ao qual pretende
retribuir com seu trabalho. Expressou seu sentimento às pessoas que tem sofrido as
consequências dos tempos difíceis que atravessamos devido à pandemia de
Coronavírus. José Domingues da Costa falou sobre sua trajetória, em que
concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2012, 2016 e 2020, sendo eleito
apenas nesta com 860 (oitocentos e sessenta) votos, configurando-se como o
segundo vereador mais votado. O Vereador fez seus agradecimentos e disse ao
Prefeito que estará à disposição para o que for melhor para a população. José
Francisco do Nascimento fez seus agradecimentos e, dirigindo a palavra ao
Prefeito, ofereceu parceria naquilo que for melhor para o Município. Pedro José
Alves Sanches parabenizou o Vereador Dhonatan Francisco Pagani Vieira pela
expressiva quantidade de votos, o Prefeito pela reeleição e pelo trabalho realizado e
a Vice-Prefeita, que é Assistente Social, pelo trabalho desenvolvido na área, e disse
que o Município está muito bem representado na área social. Falou também sobre a
grandeza de nosso Município, que tem crescido muito, e disse que Vilhena precisa
ser pensada não só a pequeno prazo, mas também a longo prazo, e o Poder Público
precisa agir urgentemente nas mais diversas questões que assolam o Município. O
Vereador finalizou seu discurso com agradecimentos a todos que o apoiaram.
Ronildo Pereira Macedo expressou sua alegria em tomar posse pela segunda vez
e disse que há muito que fazer, mas o Poder Executivo tem seu apoio na realização
do que for melhor para o Município. Encerrou seu discurso com agradecimentos à
sua família e aos seus eleitores. Samir Mahmoud Ali, após cumprimentar a todos,
disse que o momento é de agradecer e fez um apelo à população para que participe
mais da política e compreenda que os Vereadores, enquanto seus representantes,
precisam de seu apoio e de suas sugestões para que possam tomar as decisões
corretas. Falou também que em seu primeiro mandato se dedicou muito à Educação,
com projetos que contribuíram para o avanço da área, mas neste mandato se
dedicará mais à Saúde, que tanto carece de melhorias, inclusive na valorização dos
servidores. O Vereador disse que tem a mesma vontade e determinação que há
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quatro anos, quando tomou posse em seu primeiro mandato, de trabalhar muito para
melhorar a vida da população vilhenense. Vivian Repessold, após agradecimentos,
falou sobre as dificuldades enfrentadas em 2020, devido à pandemia de Coronavírus
em que muitos choraram a dor de perder seus familiares e amigos. Disse que os
Vereadores, por meio de seu trabalho, são responsáveis por proporcionar qualidade
de vida à população. Wilson Deflon Tabalipa, após agradecer aos familiares, aos
seus eleitores, aos servidores desta Casa de Leis, em especial aos colaboradores
de seu Gabinete, e aos colegas Vereadores, que deixaram seu legado na
Legislatura que se findou, disse que se sente orgulhoso e honrado por servir ao
povo vilhenense nesta Casa de Leis juntamente com os demais Vereadores em prol
do bem-estar da população. Ao falar sobre os efeitos da pandemia, o Vereador
ressaltou que todos os momentos difíceis por ela impostos poderão contribuir para
que o olhar de cada um se volte às reais necessidades de construir um futuro melhor
com dignidade, respeito e compromisso, e reafirmou seu compromisso com o bem
coletivo. Dhonatan Francisco Pagani Vieira esboçou seus agradecimentos e expôs
uma parábola intitulada Parábola do Beija-flor, para demonstrar a necessidade de
trabalhar em equipe, fiscalizando e ajudando o Poder Executivo para que faça um
excelente trabalho. Ainda em referência à parábola, o Vereador convidou todos os
eleitores a se unirem ao Poder Público, fiscalizando, cobrando, sugerindo, pois a
responsabilidade é coletiva. O Vereador encerrou seu discurso com um provérbio
bíblico: O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que
odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Ato contínuo, o Mestre de
Cerimônia anunciou a Eleição da Mesa Diretora Biênio 2021/2022 e passou a
condução do trabalho ao Presidente, Vereador Dhonatan Francisco Pagani Vieira
que, nos termos dos artigos 15, caput e § 2º; 21; 22; § 4º do artigo 98; e artigo 151,
convocou os Vereadores para os procedimentos da Eleição solicitando a entrega
das relações com os nomes dos candidatos à Mesa Diretora. Foram entregues 02
(duas) relações, sendo a primeira assim composta: para o cargo de Presidente
Vereador Ronildo Pereira Macedo, 1º Vice-Presidente Vereador Samir Mahmoud Ali,
2º Vice-Presidente Vereador Ademir Alves de Lima, 1ª Secretária Vereadora Clerida
Maria Teixeira e 2ª Secretária Vereadora Elenir Salete Zilli Gonçalves. Já a segunda
relação teve a seguinte composição: para Presidente Vereador Samir Mahmoud Ali,
que afirmou não ter autorizado que seu nome fosse colocado para o referido cargo,
o qual foi substituído pelo nome do Vereador Dhonatan Francisco Pagani Vieira, que
se colocou à disposição para o cargo de Presidente, 1ª Vice-Presidente Vereadora
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Vivian Repessold, 2º Vice-Presidente Vereador José Antônio Barroso, 1º Secretário
Vereador Pedro José Alves Sanches e 2º Secretário Vereador José Domingues da
Costa. O Presidente deu prosseguimento com a votação nominal, sendo eleitos os
seguintes Vereadores: Presidente Ronildo Pereira Macedo, 1º Vice-Presidente
Samir Mahmoud Ali, 2º Vice-Presidente Ademir Alves de Lima, 1ª Secretária Clerida
Maria Teixeira e 2ª Secretária Elenir Salete Zilli Gonçalves, todos eleitos com 07
(sete) votos favoráveis dos Vereadores Ademir Alves de Lima, Clérida Maria
Teixeira, Elenir Salete Zilli Gonçalves, José Francisco do Nascimento, Ronildo
Pereira Macedo, Samir Ali e Wilson Deflon Tabalipa. Após a apuração dos votos, o
Presidente empossou os Vereadores eleitos para a Mesa Diretora Biênio 2021/2022
e os convidou para assinarem o Termo de Posse. Em seguida foi concedida a
palavra ao Vereador Ronildo Pereira Macedo, que agradeceu pelos votos dos
colegas, expressou sua alegria de ser reeleito para Vereador e para o cargo de
Presidente da Casa para o Biênio 2021/2022 e disse que vai continuar trabalhando
pelo Município. Na sequência, o Mestre de Cerimônia convidou todos os presentes
para a execução do Hino do Município de Vilhena. Após, o Presidente da Sessão,
Vereador Dhonatan Francisco Pagani Vieira, fez suas considerações finais e
declarou encerrada a Sessão. E para constar eu, Vereadora Vivian Repessold,
Secretária, ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pela
Presidente.

EGL/V.C.B.
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