
Ata da 01ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 1º ano, 
da 6ª Legislatura, realizada em 1º de janeiro de 2017 às 09:30 horas. 
Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Taquaral, para o  
Exercício  2017/2018. 

 

Presidente: Erondi Marcos Antônio/Osvaldir Soldi  
Secretário: Jefferson Alexandre dos Santos 
 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (2017), 

as 09:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Taquaral sito a 

Avenida Leonardo José Jacinto, nesta cidade de Taquaral, procedeu-se a 

chamada regimental e ficou constatada a presença dos seguintes 

vereadores: Celso Antônio Ferreira, Claudio Luiz Bolaina, Erondi Marcos 

Antônio, Jefferson Alexandre dos Santos, Jesus Vicente da Silva, Jorge 

Aparecido Machado, Júlio Cesar Fernandes, Osvaldir Soldi e Sérgio 

Alexandre da Silva. Havendo quorum suficiente e legal o senhor presidente 

dá por aberto os trabalhos sob a Proteção Divina. O senhor secretario 

esclarece que a votação será em cédulas previamente preparada, cargo a 

cargo, ou seja pela ordem Presidente, Vice-Presidente, primeiro 

Secretário e segundo Secretário. Assim prosseguindo ficou a disposição 

que a votação seria feita em voto aberto, conforme o que dispõe no 

regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaral Artigo 15 Parágrafos 

1º, 2o e 3o ,e cada vereador com a cédula em mãos retornando com a cédula 

assinada  e assinalada o candidato,  entregando-a a Mesa Diretora. O 

vereador Osvaldir Soldi e Jesus Vicente da Silva comunicam ao senhor 

Presidente  que  serão candidatos ao Cargo de Presidente ninguém mais 

manifestando começou-se então a votação pela ordem de chamada  e são 

convidados para escrutinadores  os vereadores Jorge Aparecido Machado e 

Claudio Luiz Bolaina que  após apuração constataram o resultado de 05 

(Cinco) votos o Vereador Osvaldir Soldi e 04(Quatro) votos Jesus Vicente 

da Silva, sendo eleito para Presidente o vereador Osvaldir Soldi, neste 

momento assume a presidência o vereador Osvaldir Soldi, que em ato 

continuo o Vereador Celso Antônio Ferreira,  pronuncia  ser concorrente 

ao cargo de Vice Presidente  e ninguém mais se manifestando é realizada   

a votação que constataram um total de 09(Nove) votos  sendo eleito para o 

cargo de vice presidente  o vereador Celso Antônio Ferreira, segue a 

votação e o vereador Jefferson Alexandre dos Santos,   comunica ao  

senhor Presidente ser candidato ao cargo de 1o  Secretário, não havendo 

outro concorrente  é feita a votação  o resultado de 09 ( nove ) votos  

sendo eleito por unanimidade o Sr. Jefferson Alexandre dos Santos como 1º 
Secretário, neste momento se lança candidato ao cargo de 2o  secretário o 

Vereador Erondi Marcos Antonio, e ninguém mais querendo concorrer ao 

cargos é feita a votação e o resultado de 09 (nove ) votos sendo eleito 

ao cargo de 2o  secretário o Vereador Erondi Marcos Antônio. Neste 

momento o senhor Presidente declara eleitos e empossados à Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Taquaral para o exercício de 2017/2018. 

Presidente: Osvaldir Soldi, Vice Presidente: Celso Antônio Ferreira, 1o  

secretário Jefferson Alexandre dos Santos e para 2o  secretário  Erondi 

Marcos Antônio.  O Presidente  agradece  primeiramente a Deus  e a todos 

os colaboradores  presentes  para a realização do feito, dá por encerrado 

os trabalhos com Proteção Divina. Ficando assim formada a Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Taquaral. Para constar lavrou-se a presente Ata. 

 

 


