
Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 1º 
ano, da 6ª Legislatura, realizada em 20 de fevereiro de 2017 às 
20:00 horas. 
 
Presidente: Osvaldir Soldi 
Secretário: Jefferson Alexandre do Santos 

 

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

às 20:00 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, Júlio Cesar 

Fernandes, Osvaldir Soldi e Sérgio Alexandre da Silva. Havendo 

quórum suficiente e legal o senhor presidente dá por aberto os 

trabalhos sob a Proteção Divina. Como houve a Renuncia do Vereador 
Erondi Marcos Antônio do Cargo de 2º Secretário, o Presidente 
declara aberta a vaga e Convida a quem quiser fazer parte da Mesa 
Diretora como 2º Secretário que manifestem sua intenção. O 

Vereador Jorge Aparecido Machado se manifestou e como candidato 
único  e concorreu a vaga de 2º Secretário. O secretario fez a 

chamada em ordem alfabética para que os vereadores sufragassem 

seus votos. O Presidente informa que o Vereador Jorge Aparecido 
Machado obteve (9)nove votos e Declara vencedor e empossado o 
vereador Jorge Aparecido Machado para exercer o Cargo de 2º 
Secretário desta Casa de Leis para o Exercício 2017/2018. Dando 
continuidade a Sessão o Secretário fez a leitura das Indicações 
L/05/2017 e L/06/2017, onde presidente informou que as presentes 

proposituras serão devidamente encaminhadas ao Senhor Prefeito. O 

Secretário faz a leitura do Projeto que entra para conhecimento da 
Casa: Projeto de Lei Complementar E/02/2017. Nada mais havendo no 
expediente passa a fase de Tema Livre de Explicação Pessoal. Pela 
ordem de sorteio tem a palavra o vereador Júlio Cesar Fernandes 

“Boa noite a todos, no meu tema livre de hoje quero falar sobre o 

projeto para o pessoal que veio acompanhar e que só entrou para 

conhecimento, então ele não entra para votação hoje, irá para 

votação nas próximas duas sessões e aí vocês voltam para 

analisarem os projetos também porque o projeto chegou e estamos 

analisando, cada um está dando sua opinião para vermos como ficará 

os projetos. Gostaria de fazer uma indicação verbal ao Senhor 

Presidente pedir para o Executivo desmembrar o Projeto 

Administrativo e Magistério, fica mais fácil para podermos 

analisar e também fazer uma indicação verbal para que o Senhor 

pedisse ao Chefe do Poder Executivo fazer alguma coisa na 

Rodoviária porque os pombos estão tomando conta, os forros caindo, 

ou arruma tudo de uma vez ou coloca uma tela de passarinho, fica 

difícil, você nãos abe se fica você ou os pombos e também gostaria 

de pedir a todos os vereadores e público presente que rezem pelas 

famílias necessitadas de Taquaral, estamos passando por umas 

situações difíceis, andou acontecendo uma coisas na cidade que não 

acontecia, então vamos rezar para estas famílias para que Deus 

abençoe e traga estas pessoal de volta para a nossa sociedade 



porque são muito queridos por nós, muito obrigado e boa noite”. O 

presidente informa que irá pedir a separação dos projetos ao 

Executivo, o mais rápido possível. Pela ordem de sorteio tem a 

palavra o vereador Claudio Luiz Bolaiana “Boa noite Senhor 

Presidente, nobres pares, público presente, no meu tema livre de 

hoje, quero dizer ao Executivo tomar providencias nesta estrada de 

Taquaral a Ibitiuva, não esta tendo como transitar mais, tem que 

ser urgente, precisa fazer a limpeza da estrada. Outra coisa que 

eu quero falar é da nossa praça, sexta feira fui tomar uma 

cervejinha na Daniela e falei para o Celso que nossa praça está 

muito feia, está abandonada. Mato alto, precisa tomar providencias 

também, eu sei que dinheiro tá difícil, mas a parte de limpeza tem 

que fazer. A cidade está toda esburacada e buraco não tampa porque 

não quer, compra uns saco de massa e tampa na hora. Como Júlio 

falou já das famílias, eu quero que Deus ilumine muito o Marcelo, 

a Naiara, é uma coisa difícil pra todo mundo. Pessoas 

trabalhadoras. Eu tenho fé em Deus que ele vai dar essa volta para 

Taquaral com muita saúde. Muito obrigado”. Pela ordem de sorteio 

tem a palavra o vereador Erondi Marcos Antônio, que dispensa a 

palavra. Nada mais havendo o presidente encerra a Sessão sob a 

Proteção Divina. Para constar lavrou-se a presente ata.  

 

 

 

 


