
Ata da 05ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 1º ano, da 
6ª Legislatura, realizada em 03 de abril de 2017 às 20:00 horas. 
 
Presidente: Osvaldir Soldi 
Secretário: Jefferson Alexandre do Santos 
 

Aos tres dias do mês de abril 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 4º Sessão 
Ordinária, realizada em 20 de março 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/12/2017, L/13/2017, L/14/2017 e 
L/15/2017, onde o presidente informou que as presentes 

proposituras serão devidamente encaminhadas ao Senhor Prefeito. O 

Secretário faz a leitura do Parecer do Projeto de Lei, 
Complementar E/05/2017, que entra para 1ª discussão e ultima 
votação Projeto e Parecer, onde foi Aprovado por unanimidade. 
Dando Continuidade o Secretário faz a leitura do Parecer do 
Projeto de Lei Complementar E/06/2017, onde entra para 1ª votação 
Projeto e Parecer, onde foi Aprovado. Votou contra o vereador 
Sérgio Alexandre da Silva. Nada mais havendo no expediente passou 
a fase de Tema Livre de Explicação Pessoal. Pela ordem de sorteio 

tem a palavra o vereador Claudio Luiz Bolaina  “Hoje no meu tema 
livre quero pedir ao Executivo que quando fazer obras nas ruas, na 

rede de esgoto, onde estoura canos de agua, etc, quando acabar o 

serviço, fechar os buracos na hora, na rua central vai fazer 40 

dias, já aconteceu 4 acidentes, isso é uma coisa que não pode 

acontecer, isso é uma coisa mínima de fazer, tem que ver com o 

fiscal, não é uma questão de criticar ninguém, mas tem que fazer 

isso porque são coisas urgentes, na Rua Santa Terezinha, em frente 

a casa do Nelsom Brinquim, já tem 20 dias e é em uma esquina, 

quando vira dá de cara com a placa, a pessoa que não sabe vai 

arrancar aquela placa na hora, vai amaçar os carros e ainda vai 

dar prejuízo para a prefeitura porque vai ter que pagar isso. Fui 

conversar com o Prefeito na terça feira passada e fui bem 

recebido, na rua Santa Isabel, no loteamento do Gustavo, está 

tentando colocar a iluminação, já faz muitos anos que está tudo 

queimado o pessoal está cobrando demais e isso também é uma coisa 

que tem que fazer o mais rápido possível. As luzes da quadra estão 

acesas 24 horas é uma coisa mínima de fazer, só isso que eu queria 

dizer obrigado a todos”. Pela ordem de sorteio tem a palavra o 

vereador Jefferson Alexandre dos Santos “Boa noite a todos, nobres 

edis, senhor presidente vou salientar rapidinho um episodio que 

aconteceu segunda feira passada, eu e o vereador Erondi fomos na 

obra do novo cemitério, a entrada do novo cemitério não tem 

condições, rachaduras de quase uma chave, tanto na parte da 



frente, como na de tras, chamamos o engenheiro Anderson para dar 

uma olhada na obra e ele disse que foi feito um relatório, passou 

par aa empreiteira e até agora não foi feito nada e a obra 

continua, o pedreiro estava tampando as rachaduras com telinha, o 

material da coluna não tem cimento, aí está o nosso vereador 

Erondi que é pedreiro, não tem cimento, pega na mão e esfarela, tá 

um horror, a laje já está coberta e o chuvisqueiro que deu no 

ultimo mês vazou tudo dentro, então tem gente que pensa, o 

vereador está lá para meter o pau na prefeitura, no prefeito e não 

é isso, estamos para ajudar fiscalizar. Eu não entendo nada de 

obras, mas eu chamei o responsável que tem que ser cobrado, o 

engenheiro tem que ser cobrado, é isso que a gente  alerta, 

estamos aqui para ajudar na fiscalização, não é para meter pau em 

prefeito, isso pra nós é indiferente, estamos aqui para ajudar, aí 

vai falar , ah é cemitério! Aquilo lá é pra todo mundo, pra mim, 

pra vocês, pra todos, então tem que ser reviso, o engenheiro foi 

chamado, ele viu que está errado, fez uma notificação para a 

empreiteira, o cara não está dando bola, o cara ainda falou dessa 

forma e o Erondi está aqui de prova, ‘pra mim largar isso do jeito 

que está, eu largo’, falou assim ainda, o pessoal vem em Taquaral, 

ganha a licitação, vai fazer a obra, tá errado e você tem que 

pagar uma coisa que está errada. Então nós não estamos aqui para 

meter pau em administração, a gente está para ajudar, levantamos 

isso, passamos par ao engenheiro e eu espero que seja feita alguma 

coisa com relação a isso e os demais vereadores se tiverem um 

tempinho, passem lá pra ver, vocês vão ver a que parte da frente 

já estará tampada porque ele colocou telinha para tampar a 

rachadura, o Erondi está aí, a rachadura não é pequena, já cedeu, 

a parte de trás cedeu muito mais e a laje sem usar já está com 

vazamento, boa noite a todos e obrigado”. Pela ordem de sorteio 

tem a palavra o vereador Júlio Cesar Fernandes “Boa noite senhores 
vereadores e público presente, pegando a deixa do que o Jeff 

acabou de falar, nós podemos nos unir e fazermos um requerimento 

para solicitar reparo e encaminhar para a prefeitura para que o 

engenheiro cobre a empreiteira, porque não é simples assim, o cara 

pegar e deixar a obra não, se o cara que participou da licitação 

não conhece lei, se ele deixar a obra, a prefeitura pode entrar 

com processo e ele ficar impugnado por 5 anos, sem participar de 

licitação em prefeitura nenhuma, não é assim não, vamos pegar em 

cima, se todos os vereadores quiserem a gente faz um requerimento 

e todo mundo assina, e passa para o Anderson engenheiro para que 

ele cobrar e reparar, estão sendo pagos, não estão trabalhando de 

graça, eu estou disposto, quem quiser a gente faz e encaminha para 

a prefeitura, para o engenheiros  vamos solicitar isso aí, estão 

fazendo ainda e com um mês já está tudo estragado? Tá de 

brincadeira né! Eu quero falar sobre a indicação que eu fiz na 

semana passada não veio resposta ainda, eu passei na rua lá 

embaixo foi dada uma aparada no mato da academia, mas o mato tá 

tudo jogado, deixaram tudo lá, tudo jogado, nem parece que limpou, 

referente a quadra de areia e a quadra de basquete por enquanto 

não foi solucionado nada, porque a cesta continua no chão, espero 

que mais dias, menos dias possa ser solucionado porque o pessoal 

cobra muito. Quero fazer uma indicação verbal senhor presidente, 



se puder encaminhar ao Executivo, que alí atrás onde faz bloco o 

mato está muito grande, precisa de um reparo porque com mato pode 

juntar bicho e vendo o mato o pessoal pode jogar lixo que também 

pode juntar agua e com a chuva a dengue só tem a proliferar. Outra 

indicação é que aqui onde estava sendo construído posto de 

gasolina, que era para ser o posto e parou, está muito perigoso, 

passei por alí e vi crianças brincando naquela laje, ela está 

envergando, tem criança pulando, eles não dão bola, falam que só 

porque você é vereador quer fazer graça e não é isso, estou apenas 

cuidando; então que a prefeitura pudesse isolar aquela área para 

evitar o pior, porque uma hora vai acontecer o pior, porque aquela 

laje quem passa e vê, a laje faz um buraco é bem fininha, o Erondi 

que é pedreiro pode até fazer, as colunas o tijolos são fininhos e 

a laje também, vai acontecer o pior e na hora que acontecer pode 

ser que seja um parente nosso, um amigo nosso e depois não tem 

mais volta, então se a prefeitura puder isolar aquela área, para 

que pelo menos as crianças não entrem mais alí para brincar, 

porque durante o dia as crianças estão todas pra rua, o pai e a 

mãe estão trabalhando e na hora que acontece só dá a resposta né. 

Agora quero desejar uma feliz pascoa a toda a população e que a 

pascoa possa iluminar a cabeça de todos, muito obrigado”. Pela 

ordem de sorteio tem a palavra o vereador Erondi Marcos Antônio “ 
Boa noite senhor presidente, nobres vereadores, público presente, 

quero deixar ao executivo que tem motorista do posto de saúde que 

anda reclamando com a gente que é motorista escolar e trabalha com 

pacientes e não tem o direito da insalubridade, eu quero deixar 

esse requerimento para que o prefeito explique para nós porque não 

paga insalubridade pra ele; quero também solicitar ao Executivo 

que fale para o Djair que é fiscal que tome providencias nestas 

galerias porque a sujeira está até erguendo as tampas, acho que já 

faz mais de ano que não limpa. Quero aproveitar também e desejar 

uma feliz Pascoa para todos nós”. O Presidente Osvaldir Soldi 
solicita parte da palavra para falar a respeito da rodoviária, 

pois hoje tivemos a visitantes de fora da cidade e encontraram 

tudo muito desorganizado, tinha pedaços de madeira caído no chão e 

não tinha bancos pra sentar. A respeito deste balcão aqui embaixo, 

tá perigoso mesmo uma criança ir lá e cair, em frente ao bar do 

Djalma o matagal também tá alto e agente gostaria que o prefeito 

colaborasse um pouco com a limpeza de Taquaral”. Nada mais havendo 

no expediente o presidente agradece a presença de todos e encerra 

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

ata.  
 
RETIFICAÇÃO DA ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 03 DE 
ABRIL DE 2017, REFERENTE A VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
E/05/2017, QUE NA VERDADE ENTROU PARA 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃOE E 
NÃO A EXPRESSÃO 1ª E ÚNICA COMO FOI DITO. 
 

 


