
ATA  NÚMERO  CINQUENTA  E  TRÊS  /  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DE 
ELEIÇÃO  DA  MESA  DIRETIVA  2011/2012,  REALIZADA  NO  DIA  05  DE 
DEZEMBRO DE 2010.

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dez, nas dependências da Câmara 
Municipal de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, reuniram-se os Vereadores por 
convocação  da  Senhora  Presidente  em  Sessão  Extraordinária.  Estando  na 
Presidência a Vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, e presentes os demais 
Vereadores que assinam o livro de presença. Os trabalhos foram iniciados às 17 
horas e 30 minutos, com uma leitura do livro de Eclesiástico, capítulo 03, versículo 
01 ao 15, pelo Vereador Mario César Marcondes. Dando continuidade, a Senhora 
Presidente solicitou da Secretária designada a leitura da ata que registrou a chapa 
concorrente a qual constou: “Ata nº 33/10 - Aos cinco dias do mês de dezembro de 
dois  mil  e dez,  às  dezesseis  horas e  quarenta e um minutos,  na Secretaria de 
Administração da Câmara de Telêmaco Borba, compareceu o Vereador Mario César 
Marcondes  para  dar  entrada  na  Chapa  “única”,  registrando  e  apresentando  os 
candidatos aos cargos eletivos a Mesa Diretiva, cuja eleição dar-se-á no dia cinco 
de dezembro de dois mil e dez, às dezessete horas e trinta minutos constituindo-
se  do  seguinte:  PRESIDENTE:  Mario  César  Marcondes;  VICE-PRESIDENTE: 
Sérgio de Souza Bueno; 1º SECRETÁRIO: Neri Rafael Mangoni; 2º SECRETÁRIO: 
Élio  Cezar  Alves  dos  Santos.  Foram  apresentadas  as  assinaturas  de  devida 
autorização dos candidatos para apresentação de seus nomes. E para constar, eu, 
Lizandra Aparecida de Souza, Secretária Designada, lavrei a presente ata a qual 
vai  devidamente assinada por mim e pelos Vereadores presentes”. Em seguida a 
Senhora Presidente informou aos Senhores Vereadores que o processo de votação 
será em escrutínio secreto em conformidade com a Lei Orgânica do Município e que 
determinou a  confecção de cédulas contendo chapa única,  e  que as mesmas se 
encontram  na  sala  ao  lado.  Cada  Vereador  no  momento  em  que  for  chamado 
receberá um envelope devidamente rubricado e se encaminhará a sala de votação, 
vota e deposita seu voto na urna que já se encontra no Plenário. A chapa registrada 
somente poderá ser aprovada por maioria absoluta dos votos ou seja 06 votos. A 
Presidente solicitou ao 1º Secretário para que demonstrasse a urna aos Vereadores 
e ao Plenário. Não havendo dúvidas a respeito do processo de votação, a Presidente 
determinou ao  1º  Secretário  a  chamada nominal  dos  Vereadores  que  um a um, 
votaram e depositaram seus  votos  na urna.  Finalizado o processo de votação a 
Senhora Presidente convocou os Vereadores Luiz Eduardo Corrêa de Siqueira e 
Agenor Rodrigues de Almeida para que escrutinem os votos que constam na urna. 
Com dez  votos  favoráveis  a  Presidente declarou  eleita  a  Chapa  “única”,  sendo: 
PRESIDENTE:  Mario  César  Marcondes;  VICE-PRESIDENTE:  Sérgio  de  Souza 
Bueno; 1º SECRETÁRIO: Neri Rafael Mangoni; 2º SECRETÁRIO: Élio Cezar Alves 
dos  Santos.  A  posse  dos  eleitos  será  no  dia  primeiro  de  janeiro  de  2011.  Na 
sequência a Presidente passou a palavra ao Vereador Mario César Marcondes para 



que fizesse seu pronunciamento. Sem mais assuntos a tratar a Senhora Presidente 
encerrou esta reunião e para constar, eu, Elias Batista da Silva, lavrei a presente 
Ata que ficará a disposição dos Vereadores para deliberação no plenário. 


