
 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE 

INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 

2021/2024, POSSE DOS 

VEREADORES, ELEIÇÃO DA MESA 

DIRETORA, E POSSE DO PREFEITO 

E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE 

CONGONHINHAS - ESTADO DO 

PARANÁ. 

 

 

No primeiro dia do mês de janeiro de 2021, às 09h, na sede da 

Câmara Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, situada na 

Rua Oscar Pereira de Camargo, n° 396, o Vereador Ademar Alves 

Cardoso (brasileiro, casado, agricultor, RG: 1.112.923, CPF: 

204.196.199-68, residente na Avenida São Paulo, nº 378, 

Congonhinhas, Paraná) na qualidade de vereador mais idoso, 

conforme artigo 10 da Resolução n° 005/1993, passou a presidir a 

presente sessão, o qual, em atendimento ao contido no parágrafo 

único do art. 10 da citada Resolução, convidou para atuar como 

secretário “ad hoc”, o Vereador Cleison da Silva, que em seguida 

fez  a chamada dos demais Vereadores eleitos:  

Chelse Marcolino Simões (brasileiro, solteiro, servidor público, 

RG: 10.648.560-7, CPF: 097.721.849-07, residente na Rua Duque de 

Caxias, n 307, Congonhinhas, Paraná); 

Cleilson Da Silva (brasileiro, divorciado, servidor público, RG: 

6.017.911-5, CPF: 816.128.009-63, residente na Rua Curitiba n° 351, 

Congonhinhas, Paraná); 

Everton Carlos Machado (brasileiro, casado, servidor público, RG: 

8.656.594-3, CPF: 048.719.979-01, residente na Rua Dona Benta n° 

06 – Vitópolis - Congonhinhas- PR, Congonhinhas, Paraná); 



Joelglerson Ricardo De Lima (brasileiro, solteiro, comerciante, RG: 

10.648.533-0, CPF: 074.586.529-18, residente na Rua Frei Demétrio, 

nº 202, Congonhinhas, Paraná); 

Juares Gabriel Mariano (brasileiro, divorciado, agente 

administrativo, RG: 5.554.014-4, CPF: 688.423.179-34, residente na 

Rua Sabia, nº 33, Congonhinhas, Paraná); 

Lucimar Ângelo De Lima (brasileiro, casado, vigilante, RG: 

7.015.390-4, CPF: 023.964.729-76, residente na Rua Oscar Pereira 

de Camargo, nº 331, Congonhinhas, Paraná); 

Nilson Rodrigues Dos Santos (brasileiro, separado, lavrador, RG: 

5.798.614-0, CPF: 819.543.289-15, residente na Rua: Maria Vaz, nº 

188 - Patrimônio Nossa Sra. do Carmo – Vaz, Congonhinhas, 

Paraná); 

Valdinei Luca Da Silva (brasileiro, solteiro, agricultor, RG: 

8.963.473.3, CPF: 037.639.449-82, residente na Assentamento 

Carlos Lamarca, Sitio Nossa Senhora de Fátima- Congonhinhas, 

Paraná); 

para tomarem assento junto ao Plenário; na sequência, o Senhor 

Presidente declarou aberta esta Sessão Solene; dando sequência, 

o Senhor Presidente solicitou aos Senhores Vereadores que se 

posicionassem em pé, para ouvirem o compromisso de posse, nos 

termos do art. 11 do Regimento interno, assim o prestando: “ 

Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, 

a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município 

de Congonhinhas, observar as leis, desempenhar com lealdade o 

mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do 

Município de Congonhinhas e pelo bem estar de seu povo”; após, 

o Secretário e os demais Vereadores presentes, que declararam: 

“assim prometo”; logo após o Senhor Presidente declarou 

empossados os vereadores para a legislatura 2021/2024; 

prosseguindo, o Senhor Presidente, no cumprimento do que 

dispõe o art. 14 do Regimento Interno, passou, imediatamente, à 

eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, por escrutínio 

secreto e maioria de votos, solicitando ao Senhor Secretário que 

fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação de 

quórum; informou aos Senhores Vereadores que, conforme art. 18 



do Regimento Interno, a Mesa Diretora é composta de: Presidente, 

Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários; apresentou, na 

oportunidade, o modelo da cédula que seria utilizada, conforme § 

1° do citado artigo 14, expondo aos demais Vereadores, a forma 

como deveriam votar, bem como, que a não observância da forma 

prevista no § 2° do citado artigo 14, ocasionará a nulidade total do 

voto; na sequência, nomeou uma comissão de escrutinadores 

composta pelos Vereadores  Cleison da Silva e Everton Carlos 

Machado para vistoriarem a urna, a cabina de votação e as cédulas, 

que após as devidas providências, constataram estar tudo em 

ordem; em continuidade, o Senhor Presidente fez a chamada 

nominal dos Senhores Vereadores, para votação; que após 

concluída a votação o Senhor Presidente convidou os Vereadores 

Chelse Marcolino Simoes e Juares Gabriel Mariano, para, sob sua 

supervisão, procederem a abertura da urna e fazerem a contagem 

dos votos, sendo apurado os seguintes: a) para Presidente: 

Vereador Ademar Alves Cardoso, com 5 votos, em segundo lugar 

vereador Everton com 4 votos b) para Vice-Presidente Vereador  

Cleison  da Silva com 5 votos e segundo lugar vereador Lucimar 

com 4 votos; c) para Primeiro Secretário Vereador Chelse 

Marcolino Simões, com 5 votos, em segundo lugar vereador 

Valdinei com 4 votos e d) para segundo secretário Vereador 

Joelglerson Ricardo de Lima com 4 votos,  Vereador Juares com 4 

votos e vereador Everton com 1 voto. Diante do empate para o 

cargo de Segundo Secretário, por unanimidade os vereadores 

optaram pela eleição do vereador mais votado no pleito. Encerrada 

a apuração e não havendo impugnação por parte dos Vereadores, 

o Senhor Presidente, nos termos do art. 14 § 6º do Regimento 

Interno, proclamou eleita a Mesa Diretora para Presidente: 

Vereador Ademar Alves Cardoso; para Vice-Presidente Vereador 

Cleison da Silva; para Primeiro Secretário Vereador Chelse 

Marcolino Simões e para segundo secretário Vereador Joelglerson 

Ricardo de Lima para o biênio 2021/2022. Após os vereadores 

empossados fizeram breve pronunciamento e ficaram convocados 

para a sessão especial dia 04/01/2021 as 16 horas no Plenário da 

Câmara para que seja realizada a Eleição das Comissões 

Permanentes; na sequência, após suspender a sessão por 10 

minutos para providencias de procedimento de segurança 

relacionados a prevenção do COVID-19, o Senhor Presidente 



nomeou os Vereadores Valdinei e Lucimar para fazerem as honras 

da Casa, e conduzirem ao Plenário o Prefeito Jose Olegário Ribeiro 

Lopes e Vice-Prefeito Aparecido Renato Honório, para o ato de 

posse, os quais prestaram juramento, nos termos do art. 15 do 

Regimento Interno e foram declarados empossados nos 

respectivos cargos para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 

de dezembro de 2024 e receberam uma salva de palmas dos 

presentes; dando sequência, nos termos do art. 17 do Regimento 

Interno. Nada mais a tratar, o senhor Presidente, encerrou a 

sessão, do que para constar, digitei a presente ata, que vai 

assinada pelo Vereador Cleison da Silva, Secretário “ad hoc” e 

pelos demais Vereadores presentes. 

 

_____________________                             _______________________ 

 Ademar Alves Cardoso                                 Chelse Marcolino Simões 

 

_____________________                             _______________________ 

     Cleilson Da Silva                                    Everton Carlos Machado 

 

_____________________                             _______________________ 

 Joelglerson R. De Lima                               Juares Gabriel Mariano 

 

_____________________                             _______________________ 

Lucimar Angelo De Lima                         Nilson Rodrigues dos Santos 

 

_____________________                         _______________________ 

 Valdinei Luca Da Silva                             Jose Olegário Ribeiro Lopes 

 

________________________             

 Aparecido Renato Honório                              


