
ATA DE INSTALAÇÃO E POSSE DA LEGISLATURA 2021/2024 DO 

MUNICÍPIO DE FLORIANO PEIXOTO - RS 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, com início às nove 

horas da manhã, nas dependências do Centro de Convivência Jovens Para 

Sempre, situado à Rua Jacob Coltro, n. 1.230, Centro, Floriano Peixoto-RS, CEP 

99910-000, reuniram-se os Vereadores juntamente com o Prefeito Municipal e o 

Vice-Prefeito Municipal, todos eleitos e diplomados, com finalidade de tomarem 

posse para a gestão de 2021 a 2024. Dando início a Sessão de Instalação da nova 

legislatura, em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 7º do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Vereadores, assumiu a condução dos trabalhos o 

Vereador DENILSON PAULETTI, por ser ele o único membro da Mesa Diretora 

anterior que foi reeleito dentre os atuais Vereadores. Invocando a proteção de 

Deus, o Vereador declarou abertos os trabalhos da Sessão Solene e informou que 

todos os eleitos apresentaram a competente documentação legal exigida, estando 

aptos à serem empossados. A seguir, o Vereador convidou a Vereadora eleita 

MARÍLIA SANZOVO VITALI para secretariar esta Sessão de Instalação. Foi 

realizada a chamada dos Nobres Senhores Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito 

eleitos e acompanhantes e efetuada a composição da Mesa de Autoridades. Após 

entoado o Hino Nacional, o Vereador Denilson solicitou aos demais Vereadores que 

se pusessem em pé a fim de prestarem o juramento. Inicialmente, o Vereador 

condutor da Sessão, Sr. DENILSON PAULETTI, prestou seu juramento, entoando a 

frase: “Prometo manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar a legislação 

Federal, Estadual e Municipal, e exercer o meu cargo sob a inspiração da 

democracia do Povo Florianense”. A seguir, cada um dos demais vereadores, 

nominalmente, prestaram seu compromisso. Foram eles, em ordem Alfabética: 

Vereadora ANDRÉIA PAULA FRANCESCHI, Vereadora CLEONICE MIECHOANSKI 

VOOSS, Vereador DENILSON PAULETTI, Vereador EMERSON FIORI, Vereadora 

MARIELI VOBITO, Vereadora MARÍLIA SANZOVO VITALI, Vereadora SOLANGE 

PLOIA LORENZI, Vereadora SONIA MARA KACZANOSKI BETIOL e Vereadora 

REJANE PAULA PAULETTI BIESSEK. Em sequência, o Vereador responsável pela 



condução dos trabalhos declarou empossados os demais Vereadores que 

assumiram o compromisso. Em seguida, iniciou-se o processo de eleição da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal para o ano de 2021, que compreende o período 

entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. Desta forma, foi suspensa 

a Sessão para a eleição da Mesa Diretora. Retomando os trabalhos, o Senhor 

Vereador condutor dos trabalhos comunicou a todos os presentes que apenas uma 

chapa se inscreveu para a disputa, tendo sido vencedora por unanimidade, ou 

seja, com 09 (nove) votos a favor. A Chapa foi composta pelos seguintes 

integrantes: Presidente: Vereador DENILSON PAULETTI; Vice-Presidente: 

Vereadora MARÍLIA SANZOVO VITALI; 1º Secretária: Vereadora ANDRÉIA PAULA 

FRANCESCHI; 2º Secretário: Vereador EMERSON FIORI. Dando continuidade aos 

trabalhos, o Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal eleito para o 

exercício de 2021 recebeu as chaves da Casa Legislativa das mãos da ex-

Vereadora LIANE LÁDIA KARPINSKI, Presidente do Poder Legislativo durante o 

Exercício de 2020, bem como para que fizesse o seu pronunciamento oficial, 

assumindo a Presidência dos trabalhos, a partir daquele momento, na condição de 

Presidente eleito para o ano de 2021. Após, O protocolo solicitou ao Prefeito 

reeleito e diplomado Orlei Giaretta e ao Vice-Prefeito reeleito e diplomado Odacir 

Malacarne, para que se posicionassem em pé para realizarem o juramento, 

momento em que proferiram as seguintes palavras: “Nos termos do Artigo 53 da 

Lei Orgânica Municipal, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, 

observar as Leis e administrar o Município, visando o bem estar da população”. 

Após o juramento de ambos, o Presidente da Câmara Municipal declarou-os 

empossados. Após, foi realizada a indicação dos Representantes de Bancadas dos 

partidos eleitos, que fizeram seus pronunciamentos. Foram eles: Vereadora 

ANDRÉIA PAULA FRANCESCHI, representante da bancada do PP para o ato; 

Vereadora CLEONICE MIECHOANSKI VOOSS, representante da bancada do PT 

para o ato; e Vereadora MARIELI VOBITO, representante da bancada do MDB para 

o ato. Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Vice-Prefeito ODACIR 

MALACARNE e ao Senhor Prefeito Municipal ORLEI GIARETTA, que fizeram seus 



pronunciamentos. Ato contínuo, foi solicitado à secretária designada para os 

trabalhos que fizesse a leitura da presente Ata, e, por estarem todos de acordo, a 

mesma foi devidamente firmada pelos empossados. A seguir, foi entoado o Hino 

Riograndense e, finalizando os trabalhos, o Presidente agradeceu à presença de 

todos e deu por encerrada a Sessão Solene de Instalação da Legislatura 

2021/2024 do Município de Floriano Peixoto, comunicando que, como determina o 

Regimento Interno, no mês de janeiro a Câmara estará em recesso, e que a 

primeira sessão ordinária foi designada para o dia 04 de fevereiro de 2021, com 

início às 19 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores. Centro de 

Convivência Jovens Para Sempre, ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e 

vinte e um. 

 

______________________________________ 
Ver. DENILSON PAULETTI, Bancada do 

MDB. 
 

______________________________________ 
Ver. ANDRÉIA PAULA FRANCESCHI, 

Bancada do PP. 

______________________________________ 

Ver. CLEONICE MIECHOANSKI VOOSS, 
Bancada do PT. 

 

______________________________________ 

Ver. EMERSON FIORI, Bancada do MDB. 

______________________________________ 
Ver. MARIELI VOBITO, Bancada do 

MDB. 
 

______________________________________ 
Ver. MARÍLIA SANZOVO VITALI, 

Bancada do MDB. 

______________________________________ 

Ver. SOLANGE PLOIA LORENZI, 
Bancada do PP. 

 

______________________________________ 

Ver. SONIA MARA KACZANOSKI BETIOL, 
Bancada do PT. 

______________________________________ 
Ver. REJANE PAULA PAULETTI 

BIESSEK, Bancada do PT. 

 

______________________________________ 
Vice-prefeito ODACIR MALACARNE, 

bancada do PP. 

______________________________________ 

Prefeito ORLEI GIARETTA, bancada do 
MDB. 

 



 


