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Ata da Sessão de Instalação da Câmara e de Eleição da Mesa, do município de
Rio  do  Sul,  Estado  de  Santa  Catarina,  referente  a  Legislatura  2021-2024,
realizada no Plenário da Câmara Municipal, às dezenove horas do primeiro dia
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, com a seguinte Ordem do Dia
conforme determina o art. 11 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio
do Sul – Resolução n° 597, de 13 de dezembro de 2010: - Compromisso e Posse
dos Vereadores e  Instalação da Legislatura  2021-2024;  -  Eleição da Mesa;  -
Compromisso e Posse do Prefeito e Vice-Prefeita. O mestre de cerimônia conduz
a abertura da solenidade passando à composição da mesa principal. Conforme o
disposto no  caput  do art.  11 do Regimento Interno, assume a presidência dos
trabalhos, na qualidade de vereador mais votado, o vereador Marcos Norberto
Zanis. Após convidadas, as seguintes autoridades constituídas tomam assento
junto à Mesa Principal: Presidente da Sessão, senhor vereador Marcos Norberto
Zanis;  Prefeito  reeleito  e diplomado do município de Rio do Sul,  senhor José
Eduardo Rothbarth Thomé; Vice-Prefeita eleita e diplomada do município de Rio
do Sul, senhora Karla Fernanda Bastos Miguel. São convidados ainda a compor
o  cadeiral  de  honra  os  Vereadores  eleitos:  Danielle  Cristina  Zanella,  Sueli
Teresinha  de  Oliveira,  Adilson  Domingos  Bonfanti,  Eroni  Francisco  da  Silva,
Claudio  Azevedo da Silva,  Eduardo Roberto  de  Sousa Freitas,  Moacir  Vieira,
Nilso Crespi e  Thyago Ferreira Melo.  De imediato, todos são convidados para
que em posição de respeito ouçam o Hino Nacional Brasileiro. Na sequência o
Mestre de Cerimônia anuncia e agradece a presença das seguintes autoridades:
Exmo. Senhor Milton Hobus, Deputado Estadual. Registra-se a presença ainda
do  ex-Prefeito  Municipal,  Dr.  Paulo  José  Cunha.  Na  sequencia  o  senhor
Presidente da Sessão, Vereador Marcos Norberto Zanis, procede à abertura da
presente Sessão e no ato designa como Secretário "Ad Hoc" o senhor vereador
Thyago  Ferreira  Melo.  Em  seguida,  o  senhor  Presidente,  de  acordo  com  o
previsto  na  Lei  Orgânica  e  no  Regimento  Interno  convoca  os  senhores
vereadores  e  vereadoras  para  que  procedam  à  entrega  de  seus  diplomas
fornecidos  pela  Justiça  Eleitoral  e  as  declarações  de  bens  à  Assessoria  da
Câmara Municipal.  Após, o senhor Presidente convida a todos os Vereadores
eleitos no último pleito do dia 15 de novembro de 2020 para que em posição de
pé prestem o Compromisso de Posse. O senhor Presidente procede à leitura do
Compromisso de Posse, nos seguintes termos: "Prometo guardar a Constituição
da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do
município de Rio do Sul, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim
conferido,  observando  as  Leis  e  trabalhando  pelo  engrandecimento  deste
Município" e, ao final, todos os vereadores eleitos são chamados nominalmente
pelo senhor secretário e da seguinte forma respondem: "Assim o Prometo".  Em
seguida o senhor Presidente desta sessão convida a todos os vereadores eleitos
para  que  aponham  suas  assinaturas  no  Livro  contendo  o  Termo  de  Posse.
lmediatamente  os  vereadores e  vereadoras são declarados empossados pelo
Presidente  da  sessão,  senhor  Marcos  Norberto  Zanis  que  com a  posse  dos
vereadores declara também instalada a nova Legislatura do Quadriênio 2021,
2022, 2023 e 2024. Logo após, o Presidente da Sessão anuncia e dá 
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prosseguimento às medidas preparatórias para a Eleição da Mesa Diretora da
Câmara Municipal para o ano de 2021 e 2022. O senhor Presidente explica aos
senhores vereadores e vereadoras os trâmites da votação. Contudo, uma vez
que  foi  apresentada  chapa  única  para  composição  da  Mesa  Diretora  para  o
biênio 2021/2022 conforme art.  20, Parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara, com a seguinte nominata: Presidente - Vereador Marcos Norberto Zanis;
Vice-Presidente  -  Danielle  Zanella;  1º  Secretário  -Thyago  Ferreira  Melo;  2º
Secretário - Nilso Crespi; nos termos do art. 22, Parágrafo único, o Presidente
dispensa a chamada nominal para eleição e pergunta se algum vereador coloca-
se  contrário  aos  nomes  da  chapa  apresentada.  Não  havendo  qualquer
manifestação,  o  Presidente  da  sessão,  declara  eleitos,  por  aclamação,  os
seguintes  vereadores:  Presidente  -  Marcos  Norberto  Zanis;  Vice-Presidente  -
Danielle Zanella ; 1º Secretário - Thyago Ferreira Melo; e 2º Secretário - Nilso
Crespi, os quais estão por força do art. 26 do Regimento Interno desta Câmara,
automaticamente  empossados  em  seus  cargos  a  partir  desta  data,  devendo
vigorar seus mandatos até  31 de dezembro do ano de 2022. Na sequencia, o
presidente eleito convida os vereadores eleitos para a nova Mesa Diretora da
Câmara Municipal  de Rio do Sul,  para que tomem seus lugares a fim de dar
continuidade a esta reunião. O Presidente convida neste momento para que tome
assento  junto  a  Mesa o  Exmo.  Sr.  Deputado estadual  Milton  Hobus.  Em ato
contínuo procede-se ao compromisso e posse do prefeito reeleito, senhor José
Eduardo  Rothbarth  Thomé e  da  Vice-Prefeita  eleita,  senhora  Karla  Fernanda
Bastos  Miguel,  e  solicita-se  aos  mesmos  a  entrega  do  Diploma  Eleitoral  e
Declaração de Bens. Logo após, o Presidente da Câmara Municipal convida o
senhor  José  Eduardo  Rothbarth  Thomé,  Exmo.  Prefeito  reeleito,  a  proferir  o
Compromisso de Posse nos seguintes termos: "Prometo guardar a Constituição
da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do
Município,  desempenhando  leal  e  sinceramente  o  mandato  a  mim conferido,
observando as leis  e  trabalhando pelo engrandecimento deste Município." Da
mesma forma convida a senhora  Karla  Fernanda Bastos Miguel,  Exma. Vice-
Prefeita eleita do município de Rio do Sul,  a proferir  o seu compromisso.  Na
sequência o Presidente da Câmara Municipal, declara empossados o Prefeito e a
Vice-Prefeita após terem assinado o Livro de Posse. De imediato, o mestre de
cerimônias convida para que façam uso da palavra os Vereadores, na seguinte
ordem:  Senhora Sueli Teresinha de Oliveira, representando o PSD; Senhor Nilso
Crespi,  representando  o  MDB;  Senhor  Eduardo  Roberto  de  Sousa  Freitas,
representando  o  Progressistas;  Senhora  Danielle  Zanella,  representando  o
PSDB; Senhor Claudio Azevedo da Silva, representando o Democratas. Senhor
Thyago Ferreira Melo, representando o PSL. Por deliberação especial da Mesa
Diretora  é  convidado  a  ocupar  a  tribuna  o  Exmo.  Deputado  estadual  Milton
Hobus. Após, o mestre de cerimônias convida para que faça uso da palavra a
Exma. Vice-Prefeita empossada,  Karla Fernanda Bastos Miguel. Em seguida, o
mestre de cerimônias convida para que faça uso da palavra o Exmo. senhor
Prefeito Municipal empossado, senhor José Eduardo Rothbarth Thomé. O mestre
de cerimônia convida a todos ainda para ouvirem o hino de Rio do Sul. Na 
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sequencia,  anuncia a  palavra do Exmo. Sr.  Presidente da Câmara Municipal,
Marcos Norberto Zanis. Logo após, o Presidente convida a todos os Vereadores
para que se coloquem a frente da Mesa Principal para a foto oficial desta Sessão.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente dá por encerrada a presente
Sessão  de  Posse  e  Eleição  da  Mesa  Diretora  convocando  os  senhores
vereadores e vereadoras para a primeira Sessão Ordinária do mandato que será
realizada no dia vinte e cinco de janeiro de 2021, às dez horas. De acordo com a
Resolução nº 891, de 14 de fevereiro de 2017, o áudio integral desta reunião será
gravado e anexado a esta ata, como documento oficial da Câmara. Solicita que
se faça a presente ata, que, após lida e achada conforme, vai pelos membros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal assinada.

MARCOS NORBERTO ZANIS
 Presidente

DANIELLE ZANELLA
Vice-Presidente

THYAGO FERREIRA MELO
1º Secretário

NILSO CRESPI
2º Secretário
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