
Ata da 08ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 1º 
ano, da 6ª Legislatura, realizada em 22 de maio de 2017 às 20:00 
horas. 
 
Presidente: Osvaldir Soldi 
Secretário: Jefferson Alexandre do Santos 
 

Aos vinte e 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. Neste momento o 

vereador Jesus Vicente da Silva, solicita o uso da palavra e 

requer que o vereador Erondi Marcos Antônio assuma os cargos da 

Comissões Permanentes, que anteriormente estava sendo ocupado pelo 

vereador Jorge Aparecido Machado, em votação o pedido verbal, foi 

Aprovado por unanimidade. Como a ata da 7º Sessão Ordinária, 
realizada em 02 de maio 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 das 

Indicações L/18/2017, L/19/2017, L/20/2017 e L/21/2017; o 

Presidente informa que as presentes proposituras serão devidamente 

encaminhadas. O Secretário faz a leitura do Requerimento 
L/25/2017, onde foi Aprovado por unanimidade. O Secretário faz a 
leitura do Projeto de lei E/04/2017 “Inclui o Inciso VIII no 
artigo 2º E ALTERA A REDAÇÃO DO Inciso II e IV do artigo 3º da Lei 
Munciipal nº545 de 10 de abril de 2012“ que entra para 

conhecimento da casa. Em seguida o Secretário faz a leitura do 

Parecer do Projeto de Lei E/02/2017 que entra para 1ª discussão e 
votação, onde foi Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo no 
expediente passou-se 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 dar uma explicação rápida sobre a 

indicação da quadra da Raul Seixas, temos feito varias indicações 

do Legislativo mandando para o Executivo e as respostas são sempre 

as mesmas basicamente, que está sem verba, sem dinheiro e por isso 

eu pedi para a secretária redigir desta forma, se não tiver 

dinheiro, interditar a quadra, porque está realmente perigoso, 

acho que o Claudio tem passado lá, o Celso, a maioria do pessoal 

acha que não acontece, a gente não pode ficar neste não acontece, 

ele tem que agir, se ele não pode fazer esta reforma, interdita a 

quadra, porque vai esperar cair aquele alambrado em uma criança ou 

até em um adulto que seja, porque a parte de traz está 

despencando, se os vereadores quiserem irem lá amanha e darem um 

olhada, por isso eu pedi pra fazer assim, pede a reforma e se não 

dá, pede para interditar, porque, se interdita fica mais fácil do 

pessoal não frequentar o local e dessa forma a gente pensa que não 



vai machucar ninguém, porque é isso que a gente quer, zelar pelo 

bem da população de Taquaral. em ralação ao ticket refeição, eu 

conversei com vários funcionários da prefeitura e fazem quase três 

anos que não tem aumento no ticket alimentação, ele não tem 

obrigação de estar aumentando anualmente, na lei não fala nada de 

período de aumento, foi por isso que eu fiz o requerimento pedindo 

para que ele explique a ultima data base que teve do aumento e vê 

se há a possibilidade de dar um aumento para o pessoal, porque 

todos nós sabemos que o pais atravessa uma crise brava, mas que os 

produtos no supermercado aumentou demais, então seria bom para os 

funcionários e até para o comercio da cidade que houvesse um 

aumento, a gente sabe da necessidade da prefeitura, das verbas que 

estão vindo, mas quem sabe, o pouquinho que entrar já ajuda o 

funcionário e consequentemente o nosso comercio. As criança do 7º 

ano, estão fazendo uma campanha, doe um livro, o valor é de 

dezessete reais, elas pediram para eu falar no tema livre, quem 

tiver o interesse de ajudar doando os dezessete reais e elas vão 

comprar os livros que já estão marcados pelos professores, já são 

os livros próprios para usar do 7º ao 9º ano, quem tiver interesse 

e puder ajudar, eles pediram para falar em tema livre e já estou 

aproveitando esta deixa, obrigado”. Pela ordem de sorteio tem a 

palavra o vereador Júlio Cesar Fernandes “boa noite nobres 

vereadores, público presente, no meu tema livre quero falar sobre 

a indicação que eu fiz das camas elásticas, que é o famoso pula-

pula, que as crianças ficam loucas quando tem nas festas ou algum 

evento, fiz a cotação e trouxe em anexo para encaminhar junto para 

a prefeitura com o orçamento, porque os preços são bem acessíveis 

para a prefeitura e para que disponibilizasse nas escolas, no 

projeto, na creche, seria uma atividade diferente para as 

crianças, não ficaria naquela mesmice, quando tem eventos na 

cidade, tem muitas crianças que estão vendo outras brincarem e os 

pais não tem condições de pagar, porque pula uma, duas, três, pesa 

no orçamento da família e tendo na escola para poderem se 

divertir, ficaria bem legal, por isso fiz a indicação e mandei o 

orçamento para ficar mais fácil, caso forem adquirir já tem até o 

orçamento pronto. Quero aproveitar a deixa da lombada do Cláudio 

aqui na rua Cafezal muito importante e falar que já fiz muitas 

indicações pedindo lombada, inclusive na rua São Luiz, rua São 

Miguel, que quando tem evento no pesque-pague do netinho, o fluxo 

de veiculo é muito grande e tem crianças brincando na rua e é 

muito perigoso, na rua São Miguel também, muitas vezes tem 

churrasco no Boy e o pessoal passa de carro em alta velocidade e é 

muito perigoso. Quero aproveitar essa indicação do Claudio e fazer 

estas lombadas que estão precisando. Em relação a indicação que o 

Jefferson fez da Raul Seixas, há algum tem atrás eu pedi para 

colocar um cesta de basquete que o pessoal está pedindo para jogar 

basquete, tirando a escola não tem como praticar fora da escola, 

muitas vezes a escola está fechada. Aqui no ginásio não colocou, 

infelizmente não tem, aí fala, não tem time de basquete, mas 

também não tem lugar para jogar. Em relação ao cartão alimentação, 

é um problema serio que a gente vem cobrando sempre, o Celso 

sempre falava do cartão alimentação, então precisamos ter sim, 

vamos bater em cima e vê se a gente consegue mudar isso, porque 



R$150,00 reais, está muito defasado. Eu falo isso porque antes a 

gente ia no supermercado gastar, R$300,00 reais a gente comprava 

para o mês inteiro e agora fica bem mais de R$300,00 e as coisas 

sobem e o cartão não sobe. Quero falar que estes dias mandamos 

indicações a respeito da rodoviária, eu estive conversando com o 

pessoal da prefeitura e foi feita uma licitação para reformar a 

rodoviária Graças a Deus, e aí acho que vai acabar com aquelas 

coisas feias que tem lá, forro caindo, conversei com o Alexandre 

que é da licitação e já tem a empresa que vai começar a reformar, 

pela menos uma coisa boa. Ninguém mais querendo fazer uso da 

palavra o presidente encerra a Sessão sob a Proteção Divina. Para 

constar lavrou-se a presente ata.  
 

 

  


