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2° PERÍODO LEGISLATIVO — 3a SESSÃO LEGISLATIVA - 17' LEGISLATURA 

REUNIÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA 2020 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 1Oh57min, no 

Palácio Borges de Medeiros, o Poder Legislativo de Uruguaiana realizou Sessão Solene 

de Transmissão de Cargos e Posse da Mesa Diretora, eleita em 19 de dezembro de dois 

mil e dezenove, que conduzirá este Parlamento em 2020. À hora estabelecida, a 

Presidente, vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou 

instalada a presente Sessão Solene. Ato contínuo, o Cerimonial registrou a presença das 

autoridades civis e militares presentes nesta sessão e convidou a todos para cantarem o 

Hino Nacional Brasileiro. Após, fez uso da palavra o Sr. Loeci Gonçalves Albeche -

Chefe de Gabinete da Presidência, para realizar a prestação de contas da gestão 2019. Na 

sequência, vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, Presidente da Mesa Diretora de 2019, 

proferiu seu discurso de encerramento de mandato. Após, realizou-se a transmissão de 

cargos e posse da Mesa Diretora que administrará o Poder Legislativo de Uruguaiana em 

2020, assim constituída: vereador bani Coelho Fernandes -Presidente; vereador 

Vagner Domingues Garcia -Mano Gás - Vice-Presidente; vereadora Suzana Cardoso 

Alves - 1 ºSecretária; vereador José Fernando Tarragó - 2" Secretário e vereador Vilson 

Brites Borges - 3º Secretário. Em prosseguimento, os componentes da nova 

administração da Casa ocuparam seus lugares à mesa. Após, o vereador bani Coelho 

Fernandes fez seu discurso de posse. Registra-se para constar que, conforme previsto no 

Art. 10, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, os membros da Mesa Diretora 

tomam posse neste ato, no entanto, assumirão as responsabilidades da Sessão Legislativa 

para a qual foram eleitos a partir de 1° de janeiro de 2020. Cumpridos os objetivos da 

presente Sessão Solene, o Cerimonial agradeceu a participação de todos os presentes e 

convidou-os para entoarem o Hino de Uruguaiana. (Registra-se que o conteúdo dos 

pronunciamentos desta Sessão Solene encontra-se arquivado no Setor de Imprensa desta 

Casa, estando à disposição para consultas, se necessário). Nada mais havendo a tratar, 
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invocando o nome de Deus, o Presidente, vereador Irani Coelho Fernandes declarou 

encerrada a Sessão Solene. Para constar eu, Olavo de La Vega Antunes Bellagamba -

Oficial Legislativo, lavrei a presente ata. Sala Vereador Ramão Barbat Filho, aos vinte 

e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove. (27/12/2019)######(ob)#### 
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