
Ata da 03ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 
1º ano, da 6ª Legislatura, realizada em 20 de janeiro de 2017 às 
19:00 horas. 
 
Presidente: Osvaldir Soldi 
2ªSecretário: Jefferson Alexandre dos Santos 

 

 

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete(2017), às 

19:00 horas na sede da Câmara Municipal de Taquaral “Plenário 

Antônio João Bellotti”, sito a Avenida Leonardo José Jacinto, 810, 

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, Osvaldir Soldi e 

Sérgio Alexandre da Silva. Havendo quórum suficiente e legal o Sr. 

Presidente deu por aberto os trabalhos sob a Proteção Divina. O 

Senhor Secretário faz a leitura dos Projetos que entrarão para 
conhecimento da casa: Projeto de Lei Complementar E/01/2017 
“Institui Nova data base  para a revisão geral de que trata o 
artigo 37, X da Constituição Federal, dispõe sobre a revisão da 
remuneração dos servidores municipais  e dá outras providências", 
Projeto de Lei L/01/2017 “Revisão Geral e Anual das Remunerações 
dos Servidores Públicos do Legislativo Municipal, e dá outras 
providências e Projeto de Lei L/02/2017 “Dispõe sobre reajuste do 
valor do auxilio alimentação de Servidores do Legislativo e dá 
outras providências”. Em seguida o Secretário faz a leitura do 
Requerimento L/02/2016 de Regime de Urgência Especial ao Projeto 
de Lei Complementar E/01/2017, Requerimento L/03/2017 de Regime de 
Urgência Especial ao Projeto de Lei L/01/2017 e Requerimento 
L/04/2017 de Urgência Especial ao Projeto de Lei L/02/2017, onde 
foram Aprovados por unanimidade. o Presidente suspende a Sessão 
por alguns minutos para que as comissões exarem seus pareceres. 

Retornando aos trabalhos o Secretário faz a segunda chamada dos 

vereadores, onde ficou constatada a presença dos mesmos. O 

Secretário faz a leitura do Parecer do Projeto de Lei Complementar 
E/01/2017 que entra para 1º e única discussão e votação, que foi 
Aprovado por unanimidade. Em seguida faz a leitura do Parecer do 
Projeto de Lei L/01/2017, que entra para 1ª e única discussão e 
votação e também foi Aprovado por unanimidade e faz a leitura do 
Parecer do Projeto de Lei L/02/2017, que entra para 1º e única 
discussão e votação, que foi Aprovado por unanimidade. Nada mais 

havendo no expediente o presidente encerra a Sessão sob a Proteção 

Divina. Para constar lavrou-se a presente ata.  

 
 
 
 

 

 


