
            Ata nº 001/2021 

Às noves horas do dia quatro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 

na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores reuniram-se os 

nobres Edis sob a proteção de Deus em sessão Extraordinária, conforme a 

convocação feita na sessão solene de posse no dia primeiro de janeiro de 

dois ml e vinte e um, os vereadores Almir Maciel Costa, Ariel Junior Lorini, 

Donizete Marques, Edith Dencher, Evandro Alcantara, Jurandir Siqueira, 

Lindomar Gaspar da Silva, Pedro Inácio Horn e Waltercir Ernzen, os 

trabalhos da sessão foram presididos pelo Presidente Sr. Waltercir Ernzen, 

que deu as boas vindas a todos e que citam-se bem nos trabalhos, 

conforme convocação da sessão em comprimento do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, o Presidente Waltercir Ernzen suspendeu a sessão por 

dez (10) minutos para a apresentação das chapas para a mesa diretora do 

biênio de 2021 e 2022, após reaberta a sessão foi apresentada somente 

uma chapa, ficando como  chapa nº 01 Presidente: Waltercir Ernzen, Vice-

Presidente: Edith Dencher, 1º. Secretario: Pedro Inácio Horn, 2º. 

Secretario: Ariel Junior Lorini, foi realizada a eleição da Mesa composto de 

um Presidente, um Vice-Presidente, um primeiro secretario e um segundo 

secretario, de acordo com o Art. 9º, por um período de dois anos, 

conforme que prescreve o Art. 18º do referido Regimento, o Presidente 

Waltercir Ernzen chamou nominalmente todos para votar, sendo voto 

secreto, conforme o Regimento Interno, e a seguir convidou os 

Vereadores Evandro Alcantara e Edith Dencher para fazer a exclutinação 

dos votos, obtivemos o seguinte resultado chapa nº 01 com (09) nove 

votos, sendo assim  foi eleita a chapa nº 01, a eleição da mesa transcorreu 

dentro da normalidade observando o Art. 15º, sendo assim foi eleita à 

chapa nº 01 como Presidente Waltercir Ernzen, Vice-Presidente Edith 

Dencher, 1º. Secretário Pedro Inácio Horn e 2º Secretário Ariel Junior 

Lorini, da qual foram proclamados e automaticamente empossados    

conforme  o   Regimento Interno, posse da Mesa para o Biênio de 2021 e 

2022, e em seguida o Vereador Waltercir Ernzen já como Presidente 

assumiu os trabalhos da Sessão onde agradeceu a confiança dos nobres 



colegas, e dizer que nesses dois anos vai trabalhar para os Vereadores que 

vão ter uma pessoa companheira para dialogar e obrigado pela confiança, 

e deu seqüência nos trabalhos que conforme o Regimento Interno dessa 

Casa de Leis para realização das Eleições das quatro (04) Comissões 

Permanentes, suspendeu a sessão por (10) dez minutos, após reaberta a 

sessão, sendo  1º Comissão de Finanças e Orçamento,  onde o Presidente 

Waltercir chamou nominalmente todos para votar e a seguir convidado os 

Vereadores Evandro Alcantara e Lindomar Gaspar da Silva para fazer a 

exclutinação dos votos, sendo eleitos os Vereadores Pedro Inácio Horn, 

Evandro Alcantara e Edith Dencher, 2º Comissão de Justiça e Redação, da 

mesma forma todos votaram, e a seguir convidado os Vereadores Evandro 

Alcantara e Lindomar Gaspar da Silva para fazer a esclutinação dos votos, 

sendo eleitos os Vereadores Ariel Junior Lorini, Donizete Marques e 

Jurandir Siqueira, 3º Comissão de Educação Saúde e Assistência Social da 

mesma forma todos votaram e a seguir  convidado os Vereadores Evandro 

Alcantara e Lindomar Gaspar da Silva para fazer a escrutinação dos votos, 

sendo eleitos Almir Maciel Costa, Evandro Alcantara e Edith Dencher, 4º 

comissão de Obras e Serviços Públicos, da mesma forma todos votaram, e 

a seguir convidados os Vereadores Evandro Alcantara e Lindomar Gaspar 

da Silva para fazer a exclutinação dos votos, sendo eleitos os Vereadores 

Donizete Marques, Lindomar Gaspar da Silva e Pedro Inácio Horn, 

seguindo os trabalhos o Presidente Waltercir Ernzen suspendeu a sessão 

por cinco (05) minutos para as Comissões escolherem seus Presidentes e 

os membros, após reaberta a sessão já com a definição das quatro 

Comissões Permanentes, 1º Comissão de Finanças e Orçamento, 

Presidente Evandro Alcantara e membros Pedro Inácio Horn e Edith 

Dencher, 2º Comissão de Justiça e Redação Presidente Ariel Junior Lorini e 

membros Jurandir Siqueira e Donizete Marques, 3º Comissão de Educação 

Saúde e Assistência Social, Presidente Edith Dencher e membros Almir 

Maciel Costa e Evandro Alcantara, 4º  Comissão  de  Obras  e  Serviços  

Públicos  Presidente Pedro Inácio Horn e membros Donizete Marques e 

Lindomar Gaspar da Silva, sendo essa matéria o Presidente Waltercir 



Ernzen agradeceu a presença dos  colegas e presentes e  convido os para a 

próxima sessão Ordinária no dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira, ás 

(18:00) dezoito horas, ou em caráter extraordinário a qualquer tempo, e 

declarou encerrada a presente sessão. 

 

    Waltercir Ernzen 

         Presidente 

 

 

 

 

 

   


