
Ata da Sessão Solene de Posse da 6ª Legislatura da Câmara Municipal 

de Taquaral, para o Quadriênio 2017/2020, realizada em 01º de 

Janeiro de 2017, às 8:30 horas. 

Presidente: Erondi Marcos Antônio 

1º Secretário: Jefferson Alexandre dos Santos 

Ao primeiro dia do ano de dois mil e dezessete (2017) às 08:30 

horas, na sede da Câmara Municipal de Taquaral “Plenário Antonio 

João Bellotti”, sito a Avenida Leonardo José Jacinto, 801, o Senhor 

Erondi Marcos Antonio assim pronunciou: Bom dia a todos, primeiro 

quero agradecer a todos os presentes por participarem dessa 

solenidade do Poder Legislativo e Executivo de Taquaral e na 

qualidade de vereador mais votado do município e nos termos 

regimentais em seu artigo 09 do Regimento Interno do Município de 

Taquaral, quero convidar os Senhores Vereadores eleitos a adentrarem 

no salão nobre de acordo com a chamada: Celso Antônio Ferreira, 

Claudio Luiz Bolaina, Jefferson Alexandre dos Santos, Jesus Vicente 

da Silva, Jorge Aparecido Machado, Júlio Cesar Fernandes, Osvaldir 

Soldi e Sérgio Alexandre da Silva. Convido também o Senhor Laércio 

Vicente Scaramal, candidato eleito a prefeito, juntamente com sua 

esposa e Senhor Roberto Yochió Yamane, candidato eleito a vice-

prefeito, juntamente com sua esposa para adentrarem ao são nobre. 

Dando continuidade aos trabalhos, eu quero convidar representando a 

Policia Militar Cabo Teixeira e Cabo Ivan para ocuparem seus lugares 

nesta sessão. Neste momento Declaro aberta a Sessão Solene sob a 

Proteção Divina e convido todos a ficarem de pé para a execução do 

Hino Nacional. Neste momento quero anunciar que estará me 

secretariando nesta Sessão Solene o vereador Jefferson Alexandre dos 

Santos. Dando continuidade quero convidar a todos os vereadores a 

ficarem de pé com a mão direita estendida em direção a bandeira 

nacional, estadual e municipal para prestarem seu compromisso, 

lembrando que a resposta será: “Assim Prometo”. (secretário faz a 

leitura) “Prometo cumprir a Constituição Federal, Estadual, a Lei 

Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar o mandato que 

me foi confiado pelo povo, trabalhar pelo progresso do Município e o 

bem estar de seu povo” e todos os vereadores respondem ... Assim 

Prometo”. continuando Erondi Marcos Antônio - Nessa oportunidade 

declaro empossados todos os vereadores da Legislatura de 01 de 

janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Neste momento convido o 

senhor Prefeito Laércio Vicente Scaramal a ficar de pé, estender a 

sua mão em direção as bandeiras e assim prestar seu compromisso “ 

(Secretário faz a leitura)Prometo cumprir a constituição Federal, a 

Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município, observar as 

leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelo povo, trabalhar 

pelo progresso do Município e o bem estar de seu povo...Assim 

prometo, responde o Senhor Laércio Vicente Scaramal. Em seguida 

(Erondi Marcos Antônio)“Nessa oportunidade  de acordo com os termos 



regimentais declaro empossado o excelentíssimo Senhor Laércio 

Vicente Scaramal Prefeito do Municipio de Taquaral.  Quero convidar 

o Vice -Prefeito Municipal Roberto Yochió Yamane a ficar de pé, 

estender sua mão direita em direção as bandeiras e assim Prestar o 

seu Compromisso (Secretário faz a leitura)Prometo cumprir a 

Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do 

Município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi 

confiado pelo povo, trabalhar pelo progresso do Município e o bem 

estar de seu povo...Assim prometo responde o Senhor Roberto Yochió 

Yamane Continuando Erondi Marcos Antonio- Neste momento de acordo 

com os termos regimentais do Município de Taquaral, declaro 

empossado o excelentíssimo Senhor Roberto Yochió Yamane Vice 

Prefeito do Município de Taquaral. Nessa oportunidade quero convidar 

o vereador Julio Cesar Fernandes a fazer o uso da palavra em nome do 

Poder Legislativo do Município de Taquaral, iniciou sua fala 

cumprimentando todos os presentes, iniciando pelo Presidente da 

Câmara, Prefeito e Vice Prefeito, disse sobre a importância do Poder 

Legislativo, como representante legitimo da cidade, bem como teceu 

comentários da importância do vereador, agradeceu sua família, bem 

como irmãos e pai, deu boas vindas a todos os vereadores, 

conclamando-os para trabalhar em prol do município, teceu 

comentários quanto a legislatura de 2013/20q6, que foi muito 

competente, sempre decidindo em favor do povo de Taquaral.  

finalizando agradeceu a presença de todos os presentes. Dando 

continuidade aos trabalhos quero dar a palavra ao Erondi Marcos 

Antonio: Dando continuidade aos trabalhos foi dada a palavra ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Laércio Vicente Scaramal: Iniciou 

sua fala saudando os vereadores, conclamando-os para ‘dividirem’ a 

tarefa  de governar a Taquaral’, cumprimenta todos os ‘empossados’, 

as autoridades civis, militares presente, agradeceu a todos, aos 

jovens, mulheres e homens  que ajudaram a vencer e pela confiança 

depositada em sua pessoa, comprometeu honrar os quatro anos de 

administração, sem qualquer discriminação ideológica ou partidária, 

fala sobre o sentimento de esperança que tinha durante a campanha 

continua com a mesma ‘força’, diz que continuará o trabalho que vem 

realizando junto ao Executivo, propõe aos vereadores eleitos 

‘trabalharem juntos’ em harmonia, buscando recursos que ‘melhorem’ 

as condições de vida da população, tece comentários quantos aos 

desafios que tem que frente ao Executivo,  finalizou agradecendo a 

presença de todos os presentes. Erondi Marcos Antônio: Neste momento 

quero franquear a palavra a todos os presentes. Iniciou com o 

Vereador Claudio Luís Bolaina, agradeceu a presença de todos amigos, 

diz que vai trabalhar para o progresso do município, finalizou 

agradecendo sua família e desejou a todos um feliz ano novo; Fez uso 

da palavra o Vereador Claudio Luiz Bolaina, agradeceu o apoio e a 

confiança de todos, agradeceu seu familiares e amigos, conclamou os 

pares para trabalhar em prol do povo taquaralense, buscar junto aos 

governos estadual e federal, verbas para o município, desejou um 



feliz ano novo a todos; Fez uso da palavra o Vereador Júlio Cesar 

Fernandes que, enalteceu o ano novo que se inicia, agradeceu o apoio 

da família, amigo e de DEUS, conclamou que os pares devem se unir 

para fazerem um trabalho voltado ao bem do município de Taquaral.    

Fez uso da palavra o Vereador Jefferson Alexandre dos Santos 

agradeceu a todos os amigos, sua esposa e família, apoiando a fala 

do Vereador Júlio Cesar, pediu unidade de seus pares para trabalhar 

em prol do povo de Taquaral,  e colocando a disposição de todos; 

Finalizou com a palavra o Sr. Presidente, Vereador Erondi Marcos 

Antônio, fazendo cumprimentos ao Sr. Prefeito e Vice Prefeito, aos 

colegas vereadores, agradeceu a DEUS por lhe ter concedido a 

oportunidade de ser vereador, bem como a confiança do povo 

Taquaralense por ter depositado confiança em sua pessoa, que vai 

trabalhar em prol da população, conclamou união de todos em prol da 

melhora na administração , tece comentários de que Taquaral é a casa  

de todos e devendo todos cuidar dela, finalizou desejando a todos um 

feliz ano novo. Erondi Marcos Antonio - “Quero agradecer a todos os 

presentes e e na qualidade de Presidente de Posse quero convocar os 

senhores vereadores para daqui a quinze minutos realizarmos uma 

Sessão Extraordinária para eleger a Mesa Diretora do próximo biênio 

2017/2018. Nada mais havendo e ninguém querendo fazer uso da 

palavra, o presidente encerra a sessão sob a Proteção Divina, muito 

obrigado. Para constar lavrou-se a presente ata. 

 

 


