
Ata da 07ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 1º 
ano, da 6ª Legislatura, realizada em 02 de maio de 2017 às 20:00 
horas. 
 
Presidente: Osvaldir Soldi 
Secretário: Jefferson Alexandre do Santos 

 

Aos dois dias do mês de maio 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 6º Sessão 
Ordinária, realizada em 17 de abril de 2017 foi devidamente 

publicada, passou a fase de discussão e votação, onde foi Aprovada 
por unanimidade. Dando continuidade a Sessão o Secretário fez a 
leitura da Emenda Modificativa L/01/2017 “Modifica o artigo 100 do 
regimento Interno da Câmara do Munícipio de Taquaral”, que entrará 
para conhecimento da Casa e em seguida faz a leitura dos projetos 
que entram para conhecimento da Casa: Projeto de Lei Complementar 
07/2017 “Altera a Lei Municipal nº 39 de 31 de dezembro de 1997”, 
Projeto de Lei Complementar 08/2017 “Altera a Lei Complementar nº 
12 de 24 de junho de 2016”, Projeto de Lei E/01/2017 “Autoriza a 
Abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária Anual 
do Exercício de 2017, para os fins que especifica”, E/02/2017 “ 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, 
e dá outras providências” e E/03/2017 “Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o Quadriênio de 2018/2021 e dá outras 
providências”. Em seguida faz a leitura do Requerimento L/21/2017  
de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar E/07/2017.  
Requerimento L/23/2017 de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
E/01/2017, onde todos 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 2ª chamada, onde ficou constatada a presença dos 
mesmos. O Secretário faz a leitura do Parecer do Projeto de Lei 
Complementar E/07/2017 “Altera a Lei Municipal nº 39 de 31 de 
dezembro de 1997”, que entrará para 1ª e única discussão e 
votação, onde foi Aprovado por unanimidade Projeto e Parecer. O 
Secretario faz a leitura do Parecer do Projeto de Lei Complementar 
E/08/2017 “Altera a Lei Complementar nº 12 de 24 de junho de 
2016”, que entrará para 1ª e única discussão e votação, onde foi 
Aprovado por unanimidade Projeto e Parecer; O Secretario faz a 

leitura do Parecer do Projeto de Lei E/01/2017 “Autoriza a 
Abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária Anual 
do Exercício de 2017, para os fins que especifica”, que entrará 
para 1ª e única discussão e votação, onde foi Aprovado por 
unanimidade Projeto e Parecer.  Nada mais havendo no expediente 



passou-se a fase de Tema Livre de Explicação Pessoal. Pela ordem 
de sorteio tem a palavra o vereador Erondi Marcos Antônio “ Boa 

noite Presidente, nobres vereadores e amigos presentes a população 

está me cobrando para que cobre do Executivo para que no 

estacionamento do velório municipal seja colocados dois postes de 

iluminação para ficar um lugar mais visível, pois está muito 

escuro, fica difícil o acesso para a pessoa chegar ao carro, está 

bem complicado e o pessoal vem cobrando da gente e peço para que o 

prefeito tome providências disso, coisa simples, muito obrigado e 

boa noite”. Pela ordem de sorteio tem a palavra o vereador Claudio 
Luiz Bolaina “ Boa noite senhor presidente, nobres pares e público 

presente, hoje o meu tema livre é curtinho, o que o Erondi falou 

eu também já reparei, porque no dia que tem velório é uma 

escuridão e outra coisa, compra uma cinco lixeiras e coloca por 

fora para o povo jogar o lixo pois não tem lugar de jogar e jogam 

no chão. Também quero dizer que agora a pouco eu estava ali na 

palestra do Edson Sakomura , fiquei muito contente pois os pais 

estavam e as crianças também, as mães, as professoras, alí não é 

somente o judô, tudo aquilo que ele falou alí ajuda as crianças a 

saírem das ruas, evitar drogas. Também quero dizer que sou 

vereador há cinco mandatos, respeito todo cidadão, cada um vota em 

quem quiser, ficam falando na rua que vereador do prefeito votou 

contra o projeto, eu trabalho para a população, se o prefeito 

errar tem a justiça para cobrar ele, aqui é uma casa de leis, uma 

casa de respeito, cada um vota no que quer e respeito todo cidadão 

porque a vida tem que correr pra sempre e nunca para trás, só isso 

que eu quero dizer, obrigado”. Pela ordem de sorteio tem a palavra 

o vereador Jefferson Alexandre dos Santos, que dispensa o uso da 
palavra. Pela ordem de sorteio tema palavra o vereador Júlio Cesar 
Fernandes “Boa senhor presidente, nobres vereadores, público 

presente, meu tema livre de hoje também é curto, quero parabenizar 

o departamento de esportes na pessoa de José Maria que está aqui 

presente pelo evento realizado no dia do trabalhador realizando no 

domingo que movimentou bastante com atividades na quadra, no campo 

com futebol, bocha, truco, foi um momento muito show de bola, tá 

de parabéns Zé Maria, com todas as dificuldades, consegue realizar 

eventos em nosso município, parabéns e não desanima não que o 

pessoal gosta. Também parabenizar o executivo municipal, o pessoal 

da prefeitura pelos shows que fizeram no dia 30 na barraca, 

movimentou bastante a cidade, o pessoal gostou, tinha bastante 

gente , foi bem atrativo, nossa cidade sempre precisando de um 

evento cultural, um lazer, como a gente não quase não tem, quando 

tem, tem que parabenizar. também quero fazer uma indicação verbal 

senhor presidente que o executivo viabilizasse a pratica de uma 

natação gratuita para a cidade, agora temos a uma piscina que foi 

feita recentemente da Bianca que é aquecida, quem sabe não vê a 

viabilidade de colocar nossas crianças para fazer, como tem o 

projeto do judô, que é muito importante a natação também é, quem 

sabe não vê os custos benefícios e ter uma natação gratuita no 

nosso município, já teve no passado, que era feita na piscina do 

Edson Yamane e agora temos a oportunidade de ter uma piscina 

aquecida, quem sabe possa proporcionar isso para a população”; 

neste momento o Vereador Claudio Luiz Bolaina pede uma parte 



“Quero falar sobre o que o Júlio disse do dia 1º de maio, eu não 

estava no município, mas a gente ficou sabendo, está de parabéns 

Zé Maria, todos os vereadores, o prefeito, porque dando apoio para 

as crianças, para a 3ª idade é muito bom, muito obrigado”,  e 

retornando o vereador Júlio Cesar Fernandes “ quero aproveitar, 

foi ontem mas parabéns a todos nós trabalhadores, que possamos 

continuar trabalhando em prol do munícipio e toda população 

trabalhando, buscando seu ganha pão diário e parabéns a todos os 

trabalhadores, boa noite e muito obrigado”. Nada mais havendo o 

presidente agradece a presença de todos e encerra a Sessão sob a 

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

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


