
Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taquaral, 1º ano, da 
6ª Legislatura, realizada em 19 de junho de 2017 às 20:00 horas. 
 

Presidente: Osvaldir Soldi 

Secretário: Jefferson Alexandre do Santos 

 

Aos dezenove 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, 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 9º Sessão Ordinária, 

realizada em 05 de junho de 2017 e ata da 04ª Sessão Extraordinária, 

foram devidamente publicadas, passou a fase de discussão e votação, onde 

foram Aprovadas por unanimidade. Dando continuidade a Sessão o Secretário 

fez a leitura da Indicação L/25/2017; o Presidente informa que a presente 

propositura será devidamente encaminhada. O Secretário faz a leitura do 

Requerimento L/33/2017 e L/34/2017, onde foram Aprovados por unanimidade. 

Em seguida o Secretário faz a leitura do Projeto que entra para 
conhecimento da Casa: Projeto de Lei Complementar E/09/2017 “Dispõe sobre 
a Exploração da Atividade Recreativa por meio de Veículos Automotores e 
Rebocadores caracterizados e conhecidos por “Trenzinhos da Alegria”, no 
Munícipio de Taquaral” e Projeto de Lei L/03/2017 “Dispõe sobre a 
Regulamentação do Acesso a Informação na Câmara do Munícipio de Taquaral, 
prevista no Inciso XXXIII, do Caput do Art. 5º, no Inciso II, do §2º, do 
Artigo 216 da Constituição Federal. Dando continuidade o Secretário faz a 

leitura do Parecer do Projeto de Lei E/03/2017 que entra para 2ª 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 Erondi 
Marcos Antônio “Boa noite Senhor Presidente, nobres vereadores, 

público presente, vou usar o tema livre de hoje para falar um 

pouco do requerimento que eu fiz, tive várias reclamações dos 

moradores da zona rural do prefeito não ir buscar mais os 

pacientes. Eu acho um absurdo isso, uma vergonha; tem muitas 

coisas que devem ser cortadas e o prefeito não vê, e no caso de 

doença o prefeito querer embargar estas viagens, eu acho isso um 

absurdo, todo mundo está desconte, principalmente os moradores. 

Quero salientar também eu, o Jorge, o Jeffersom, fomos em 

Ribeirão, pois tivemos muitas reclamações dos moradores que falam 

que ao invés dos vereadores ficarem pedindo as coisas para o 

prefeito, porque eles não correm atrás, então fomos, em busca de 

coisas boas para o município, e chegando lá o Baleia disse que 

mandou uma emenda de noventa mil para o munícipio e o Ricardo 

Izar, mandou uma emenda de setenta mil e a gente espera que o 

prefeito aplique este dinheiro em boas coisas, muito obrigado e 

boa noite”. Pela ordem de sorteio tem a palavra o vereador “Jesus 
Vicente da Silva”, que dispensa o uso da palavra. Pela ordem de 

sorteio tem a palavra o vereador Jefferson Alexandre dos Santos 

““Boa noite Senhor Presidente, nobres vereadores, público 

presente, quero salientar sobre o requerimento que eu fiz da lei 

240 do auxilio alimentação, é uma brecha e não é, a lei permite e 

não permite, é muito vaga, mas a gente precisa pedir esta 



explicação para o prefeito porque são três anos de defasagem no 

auxilio alimentação e a gente sabe que é difícil, muito difícil, 

mas se ele estivesse dado um pouquinho a cada ano, porque a lei 

não distingui se é 10% ou 20%, fica a critério da administração, 

não estaria nesta defasagem que está hoje, hoje cento e cinquenta 

reais para o funcionário público municipal, para um pai de família 

e pouco, a gente está tentando pra ver se ele dá uma explicação 

mais plausível com relação a lei 240 e quem sabe ter um pouco mais 

de consciência e dar este aumento porque a gente sabe que cento e 

cinquenta reais hoje não se faz nada, é difícil, estou fazendo 

este requerimento, espero a compreensão dele, estamos enviando 

várias indicações também e nenhuma sendo respondida, sobre a 

calçada quebrada em frente a escola, vereadores passem lá amanhã, 

moradores, dá uma olhada para vocês verem, tá um degrau horrível, 

uma criança pode tropeçar, até um professor, as vezes chega 

atrasado, chega na correria, acho eu isso não é nada para o 

município, é mixaria arrumar aquilo lá, mas as indicações que 

estão sendo enviadas não dá nem atenção, não é feito nada, o povo 

cobra, o vereador está fazendo seu papel, mas infelizmente não 

estamos tendo o respaldo do executivo. Em relação ao que o Erondi 

falou, ele foi averiguar sobre o pessoal rural e um funcionário do 

Posto de Saúde disse que sim, que é verdade, não estão buscando 

mais os pacientes na área rural, ele já foi lá, já conferiu, por 

isso fez o requerimento, já está afirmando que é verdade que não 

está buscando mais. Em relação as verbas do Baleia e do Ricardo 

Izar, vamos fazer um requerimento para o prefeito porque as verbas 

foram destinadas a saúde, são cento e sessenta e nove mil, vamos 

fazer um requerimento para o prefeito para saber onde foi gasto 

este cento e sessenta e nove mil reais, é o dever do nosso 

trabalho, a gente tem que dar uma explicação para o povo e para 

eles principalmente que são deputados que estão ajudando nosso 

munícipio, nessa hora, na época de eleição aparece trinta deputado 

para pedir votos, então a gente tem que estar reparando quem 

realmente ajuda, sabemos que o Deputado Engler ajudou bastante o 

município, Baleia agora e Ricardo Izar, também estão ajudando, 

temos que estar sempre atentos com isso para tentar buscar voto 

para o pessoal que ajuda nosso munícipio, a nossa população, só 

isso que eu queria enfatizar, muito obrigado, boa noite a todos”. 

Nada mais havendo Presidente agradece a presença de todos e 

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

presente ata.   


