
Ata da 09ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 1º 
ano, da 6ª Legislatura, realizada em 05 de junho de 2017 às 20:00 
horas. 
 
Presidente: Osvaldir Soldi 
Secretário: Jefferson Alexandre do Santos 

 

Aos cinco dias do mês de junho 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 8º Sessão 
Ordinária, realizada em 22 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 da Indicação L/22/2017; o Presidente informa que a 

presente propositura será devidamente encaminhada. O Secretário 

faz a leitura do Projeto que entra para conhecimento da casa: 
Projeto de Resolução E/01/2017 “Autoriza a Baixa de Bens 
Patrimoniais Inservíveis do Poder Legislativo. Em seguida faz a 
leitura dos Requerimentos L/26/2017, L/27/2017, L/28/2017, 
L/29/2017, L/30/2017, onde todos Requerimentos foram Aprovados por 
unanimidade. o Secretário faz a leitura do Parecer do Projeto de 
Lei E/02/2017 “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a 
elaboração e execução para o Exercício Financeiro de 2018 e dá 
outras providencias” que entra para 2º e ultima 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 Júlio Cesar 
Fernandes “Boa noite Senhor Presidente, nobres vereadores, público 

presente, nosso amigo José Maria Neira, no meu Tema Livre de hoje 

quero fazer duas indicações verbais, a 1ª é para que o Executivo 

possa conversar com seu Chefe de Setor e peça para alguém fechar o 

cemitério a noite, o portão está ficando aberto, talvez isso não 

inibe tanto o roubo, mas fizeram uma desordem no cemitério, 

roubaram todos os materiais de bronze que tem nos túmulos, tem 

tumulo que foi desfalcado, levaram tudo embora, gostaria que 

pusesse um cadeado no portão que inibe pelo menos um pouco, porque 

pular o muro com alguma coisa é mais difícil, entrar e sair pelo 

portão é bem mais fácil, fizeram um arraso, estão levando tudo 

embora, olha que situação que chegou, vandalismo e roubo no 

cemitério de Taquaral, dá até uma reportagem para passar na EPTV. 

Outra indicação verbal que quero fazer é para a prefeitura ver a 

viabilidade de fazer uma rotatória aqui em frente a Câmara, pode 

ser destas de blocos maiores que tem nas cidades, aqueles blocos 

maiores brancos, fazer uma rotatória porque o pessoal quando está 

no ginásio, ontem mesmo vim acompanhar a cavalgada e os carros 

vinham e viravam com tudo pra baixo, não tem sinalização nenhuma, 



então faz uma rotatória alí, só pintar o chão não vai inibir, ,as 

colocar estes tijolões e duvido que vão passar em cima, não são 

estes luminoso, olhos de gato não, estes o pessoal passa, em 

Bebedouro tem nas avenidas, uns blocos bem grandes, se a pessoa 

tentar passar com o carro vai estragar tudo, a pessoa teria que 

fazer a rotaria para passar para o ginásio, para o recinto e muito 

perigoso, ontem eu estava verificando, os carros vem e viram com 

tudo, se tem crianças é muito perigoso, colocar placa de pare 

porque não tem pare, muitas vezes tem crianças brincando, tá um 

perigo e precisa ser com bastante urgência. Parabenizar a família 

Cavaguti, em especial o Marcio, pois está virando uma tradição em 

nossa cidade a cavalgada, ontem estava bem legal, a cidade bem 

movimentada, o pessoal de toda a região vem frequentar nossa 

cidade, parabenizar e que isso possa entrar no nosso calendário 

cultural da cidade e ter todo ano. Boa noite, muito obrigado. 

Dando continuidade a palavra do Júlio, o presidente fala “a gente 

discutiu a respeito disso, pois a pessoal viram aqui em velocidade 

tremenda, sem rotatória viram de qualquer jeito, foi bem imaginado 

seu pedido” . pela ordem de sorteio tem a palavra o vereador 

Claudio Luiz Bolaina “Boa noite senhor presidente, nobres pares, 

público presente, no meu tema livre de hoje quero falar da 

rodoviária, nossa rodoviária ficou uns pares de anos, até fizeram 

um forro, mas não foi um forro bem feito, aquilo lá não tem saída 

de ar, a chuva vem e arranca tudo, mas agora Graças a Deus, agora 

está mexendo, todo mundo pode ver, é com dinheiro próprio do 

munícipio, será colocado uma tela, aqueles pombos não são 

brincadeira não, aquilo lá da doença na vista, o nosso amigo Mário 

Belotti, o nobre vereador que passou por esta Câmara, o problema 

que ele tem no olho foi o pombo, então precisa agilizar lá, é uma 

grande obra que estão fazendo. O Zé Maria, professor que está aí, 

sábado vieram Bebedouro, Viradouro, Colina, o dia inteiro as 

crianças brincando, eu lembro no meu tempo quando eu era jovem a 

gente ficava louco para chegar domingo para brincar, está de 

parabéns Zé Maria. O nosso posto de Taquaral, agora eu acho que 

vai certo, porque a cidade sem posto, toda hora entra carros  e 

pergunta se tem posto, tem gente que até debocha, aqui não é 

cidade, fica feio até pra nós vereadores e agora vai dar 

continuidade no posto. Quero também parabenizar a festa do 

Cajueiro, família Cavagutti, o Márcio, a festa, estão de parabéns 

porque para a cidade é uma grande coisa, pois passaram muitos 

carros de fora, muito bonito, teve um rolinho no final, boa 

noite”. Pela ordem de sorteio tem a palavra o vereador Jefferson 
Alexandre dos Santos “Quero fazer um requerimento verbal em meu 

nome e em nome do vereador Erondi, solicitando o Extrato de 

Pedágio do carro do prefeito, no caso, do carro Oficial  do 

Prefeito, do dia 15/04/2017 a 05/06/2017, infelizmente passou 

batido e estou fazendo verbalmente, explicar também sobre este 

contrato com o Acquapark Barretos, não sei se todo mundo prestou 

atenção, não tem gasto nenhum para o funcionário, só vai ter 

desconto, é uma boa para o funcionário que tiver a possibilidade 

de diversão, 30% (trinta por cento) na entrada e 12% (doze por 

cento) na hospedagem, é uma coisa bem simples, o rapaz já mandou 

contrata, eu e Andreia já lemos, está bem simples, o prefeito é só 



assinar e fazer o convenio, como é um clube de grande estrutura, 

hoje tem um funcionário x, amanhã y, então a Prefeitura fazendo 

este contrato vai ficar cadastrado, o Júlio chega lá e fala que é 

funcionário da Prefeitura Municipal de Taquaral, já está 

cadastrado, então automaticamente vai ter o desconto, é uma boa, 

tenho certeza que muita gente vai gostar, outras vão falar que é 

uma bobeira porque não podem ir, mas o que a gente puder fazer 

para ajudar os funcionários, a gente tem que fazer, é uma coisa 

simples e que muitos vão se beneficiar e quero também aproveitar a 

presença do nosso coordenador de esportes, ele sabe que cargo 

público não é fácil, quem está a frente é sempre criticado, mas a 

gente também tem que elogiar quando precisa e ele tem feito um bom 

trabalho, inclusive quinta feira vai ter a confraternização da 

zumba, já está tudo marcadinho né Zé, parabenizar o pessoal, como 

vocês já disseram do Cavagutti, que tomam a frente para ter algum 

evento na cidade, não é fácil, vamos lembrar que saiu briga lá 

ontem, não é fácil, é responsabilidade da pessoa que está fazendo 

o evento, não é fácil, por isso temos que tirar o chapéu para quem 

ainda tenta e tem coragem de fazer alguma coisa, porque hoje em 

dia não é fácil, está aqui o Jorge que já fez alguns eventos... e 

não é fácil, então vamos parabenizar e esperar que nossa cidade vá 

se entrando nos eixos e possa ter muito mais diversão para o povo, 

porque já não temos muita cosia, então quando tem é bom sair com 

aquele pensamento ‘vamos divertir’, obrigado e boa noite. 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.  

 


