
Ata da 03ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 1º ano, da 
6ª Legislatura, realizada em 06 de março de 2017 às 20:00 horas. 
 
Presidente: Osvaldir Soldi 
Secretário: Jefferson Alexandre do Santos 

 

Aos seis dias do mês de março 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 a ata da 2º Sessão 
Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2017 foi devidamente 

publicada, passou a fase de votação, onde foi Aprovada por unanimidade. 
Dando continuidade a Sessão o Secretário fez a leitura das Indicações 
L/07/2017, L/08/2017 e L/09/2017, onde presidente informou que as 

presentes proposituras serão devidamente encaminhadas ao Senhor Prefeito. 

O Secretário faz a leitura do Requerimento L/09/2017, L/10/2017, onde 

foram Aprovados por unanimidade. Neste momento o Presidente convida o 

Vereador Jesus Vicente da Silva, relator da Comissão de Finanças e 
Orçamento, para fazer a leitura do Relatório referente as Contas do Poder 
Executivo do Exercício de 2013, após a leitura o presente relatório entra 
para votação onde foi Aprovado por unanimidade e em seguida do Secretário 
faz a leitura do Projeto de Decreto L/01/2017 “Dispõe sobre a Aprovação 
das Contas do Exercício Fiscal do Executivo do ano de 2013”, onde também 
é Aprovado por unanimidade. O Presidente convida novamente o Vereador 
Jesus Vicente da Silva, relator da Comissão de Finanças e Orçamento para 
fazer a leitura do Relatório referente as Contas do Poder Executivo do 
Exercício de 2014 após a leitura o presente relatório entra para votação 
onde foi Aprovado por unanimidade e em seguida do Secretário faz a 

leitura do Projeto de Decreto L/02/2017 “Dispõe sobre a Aprovação das 
Contas do Exercício Fiscal do Executivo do ano de 2014” , onde também é 

Aprovado por unanimidade. O Secretário faz a leitura dos Projetos que 

entram para conhecimento da Casa: Projeto de Lei Complementar E/03/2017 
“Altera a Lei Municipal nº 39 de 31 de dezembro de 1997” e Projeto de Lei 
Complementar L/04/2017 “Altera a Lei Complementar nº 12 de 24 de junho de 
2016”. Nada mais havendo no expediente passa a fase de Tema Livre de 
Explicação Pessoal. Pela ordem de sorteio tem a palavra o vereador 

Jefferson Alexandre dos Santos “Boa noite senhor presidente, nobres 

vereadores, público presente, quero somente salientar mais uma vez que os 

vereadores pelo pouco que ainda temos trabalhado este ano, estamos 

fazendo nossa parte, fazendo as indicações, encaminhando para o 

executivo, mas infelizmente estão ficando engavetadas, a gente não tem 

uma resposta concreta, nem por escrito e nem na prática, apenas dizer ao 

público presente que temos feito a nossa parte, estamos trabalhando em 

prol da nossa comunidade Taquaralense e fica a critério do Executivo as 

indicações que temos feito, espero que não sejam todas engavetadas, que 

pelo menos uma ou duas, gostaríamos que fossem todas, mas pelo menos uma 

ou duas sejam atendidas pelo nosso executivo, boa noite a todos, muito 

obrigado”. Pela ordem de sorteio tem a palavra o vereador Erondi Marcos 
Antônio “Boa noite presidente, nobres vereadores e amigos presentes, como 

o Jeff falou, ficas a critério do Excelentíssimo as indicações que a 

gente vem fazendo, peço que estes seis bancos que pedi na minha indicação 

seja feito, pois lá é um local muito bom para as crianças e eu ficaria 

muito contente, muito obrigado”. Pela ordem de sorteio tem a palavra o 



vereador Claudio Luiz Bolaina, Boa noite presidente, nobres vereadores., 

público presente, quero falar do maquinário da prefeitura, as conduções 

nossas estão ando vergonha, parecendo tromba tromba, todos amassados, as 

maquinas sem engraxar, tá uma bagunça, nosso executivo e a pessoas que 

está tomando conta, tem que ser mais competente, as maquinas novas não 

tem um pingo de graxa, o Juninho foi lá e eu perguntei pra ele se 

engraxou as maquinas e ele disse que engraxou 2 biquinhos e a maquina tem 

50 bicos para engraxar, isso é uma vergonha para o munícipio, eu gostaria 

que o executivo colocasse uma pessoa competente para este cargo, muito 

obrigado”. Tem a palavra o vereador Júlio Cesar Fernandes “Boa noite 

senhor presidente, nobres vereadores, público presente, meu boa noite, eu 

vim falar no meu tema livre sobre os dois requerimentos que eu fiz, pois 

eu passei o famoso zap zap para o jurídico da prefeitura a respeito 

destas coisas que eu requeri, mas eu não tive resposta, por isso eu fiz 

por escrito, que sabe agora possa voltar. No requerimento 09 eu falei... 

aos sábados muitos funcionários trabalham  no nosso município, mas existe 

uma cobrança muito grande dos outros funcionários, porque no dia que é 

pago em horas são uns e nos dias que recebe em dinheiro são outros, as 

pessoas querem saber os critérios que pra quando vai pagar chama uma 

determinada pessoa e quando vai fazer hora chama outra, aí as pessoas 

falam somente quando é hora que me chama, quando vai pagar R$ 50,00; 

100,00, 150,00 reais chama outras pessoas, por isso eu fiz este 

requerimento pedindo para darem uma resposta, acredito que os outros 

vereadores também gostariam de saber, aí quando precisa não encontra uma 

pessoa para trabalhar, porque sábado é hora e fulano vai, aí no outro 

sábado é uma campanha de vacinação, aí vai receber 100,00 reais cada um e 

vai outras pessoas. No requerimento nº 10, tem uma lei que eu estou até 

mandando em anexo para o executivo, eu também mandei pelo whatsapp famoso 

zap zap e eles não me responderam  e eu quero por escrito assinada pelo 

Michel Temer que fala sobre insalubridade para o pessoal do ESF e para o 

pessoal que combate as endemias de nossa cidade, pessoal da dengue, 

pessoal da vigilância também, fala que é obrigado a pagar insalubridade 

porque corre risco no trabalho deles e tem vários municípios na nossa 

região que já paga e se vem o dinheiro do governo, porque não repassar 

para o funcionário para trabalhar mais contente, com mais vontade e poder 

ajudar mais nosso munícipio, eu só queria falar destes requerimentos, 

nada mais, boa noite”. Nada mais havendo o Presidente encerra a Sessão 

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


