
Ata da 06ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 1º ano, da 
6ª Legislatura, realizada em 17 de abril de 2017 às 20:00 horas. 
 
Presidente: Osvaldir Soldi 
Secretário: Jefferson Alexandre do Santos 

 

Aos dezessete 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 5º Sessão 
Ordinária, realizada em 03 de abril de 2017 foi devidamente 

publicada, passou a fase de discussão, onde o vereador Jefferson 

Alexandre dos Santos faz uso da palavra “Foi dito na ata da ultima 

sessão que consta 1ª e ultima votação do Projeto de Lei 

Complementar E/05/2017, na realidade o projeto não estava em 

Regime de Urgência e sim em 1ª votação, eu gostaria de requerer 

então que fosse feita a retificação da presente ata, retirando a 

expressão, onde foi 1ª e ultima para 1ª votação; em votação o 

pedido verbal do vereador Jefferson, foi aprovado por unanimidade 

e em seguida passa a votação a ata que também foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade a Sessão o Secretário fez a 

leitura do Requerimento L/18/2017, que em discussão o vereador e 

presidente Osvaldir Soldi faz uso da palavra “Solicitei a limpeza 

e o concerto das academias ao Ar Livre, pois estou falando isso 

gente porque realmente eu estou indo lá para praticar exercício e 

eu estou encontrando muita dificuldade nos aparelhos que estão 

quebrados e além do mais lá virou um pasto de animal, antes de 

ontem tinha 2,3 cavalos soltos lá dentro e uma sujeira tremenda, 

eu acho que não deveria ser desse jeito, em 1º lugar deve dar 

atenção aos idosos e é o povo que mais necessita e eu gostaria que 

todos vocês fossem lá para ver, obrigado”, ninguém mais querendo 

discutir passou-se a fase de votação, onde foi Aprovado por 
unanimidade. Em seguida o Secretário faz a leitura do Requerimento 
L/19/2017, que em discussão o vereador e presidente Osvaldir Soldi 

faz uso da palavra “ Eu gostaria de falar sobre os escorpiões que 

encontraram no campo do lado do vestiário, isso é muito importante 

para que o prefeito tome as atitudes, porque isso pode agravar com 

situações piores e a limpeza em geral tem que ser feita, não 

somente a limpeza na rua, que nem isso está acontecendo, tem que 

ser feito lá dentro do pátio, é perigoso para as crianças e os 

idosos, que vão jogar vôlei, jogar bocha, obrigado”. ninguém mais 

querendo discutir passou-se a fase de votação, onde foi Aprovado 
por unanimidade. Em seguida faz a leitura do Requerimento 
L/20/2017, que em discussão o vereador e presidente Osvaldir Soldi 

faz uso da palavra “Eu quero falar a respeito dos eucaliptos do 

Estádio Municipal, eu acho que todos que estão aqui conhecem 

aqueles eucaliptos, são muito altos e realmente estão perdendo o 

ponteiro, estão com galhos muitos secos e dependendo do temporal 



ou tempestade, acho que se deve pensar nisso pois tudo está 

sujeito a acontecer, seria bom que o prefeito tomasse uma atitude 

antes que algo mais grave possa acontecer com as crianças, ou 

mesmo na rua que passa alí e atinge também o vestiário, obrigado”, 

ninguém mais querendo discutir passou-se a fase de votação, onde 
foi Aprovado por unanimidade. Em seguida o Secretário faz a 

leitura do Parecer do Projeto de Lei Complementar L/05/2017, que 
entra para 2ª e ultima discussão e votação, onde foi Aprovado por 
unanimidade Projeto e Parecer; dando continuidade o secretario faz 
a leitura do Parecer do Projeto de Lei Complementar L/06/2017, 
onde foi Reprovado; Votaram contra os vereadores: Sérgio Alexandre 
da Silva, Erondi Marcos Antônio, Celso Antônio Ferreira, Jorge 
Aparecido Machado e Jefferson Alexandre dos Santos, e o Presidente 
Osvaldir Soldi declara contra também.  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 senhor presidente, nobres vereadores, público presente, 

meu tema livre hoje é rápido, quero falar sobre os dois projetos 

que foram votados hoje para a população entender, o numero 5 foi 

um projeto que aumenta a jornada para os professores que 

trabalhavam e faziam horas suplementar, nas férias ele não recebia 

o valor, nada mais justo, se a pessoa recebe mil reais todos mês, 

porque nas férias não receber quinhentos, foi aprovado por todos, 

por unanimidade. o numero 6 foi reprovado por esta Casa de Leis e 

respeito a Casa de Leis, cada um tem seu pensamento, eu votei a 

favor, temos um problema sério, um professor que trabalha dois 

períodos ganha três mil reais por mês no mínimo e um diretor 

trabalha o dia inteiro para ganhar dois e duzentos, no meu modo de 

entender não acho certo, o diretor coordena a escola e recebe 

menos que o professor e eu acho que o pessoal que trabalha deve 

receber, eu cobro sempre para o pessoal da saúde do dinheiro que 

vem para o prefeito repassar, estou batendo em cima pra ver se 

repassa, pois se o dinheiro vem porque não repassa para o 

trabalhar, minha justificativa de ter votado a favor deste projeto 

que foi reprovado foi isso, que eu não acho certo um diretor 

trabalhar um dia todo e ganhar dois e duzentos e o professor 

trabalhar o dia todo e ganhar três mil, só isso, boa noite”. Nada 

mais havendo o presidente agradece a presença de todos e encerra a 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


