


















ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE PONTE PRETA 
                                  CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

ATA N° 017/2020 
Sessão Ordinária – 26/10/2020 

 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de Outubro de dois mil e vinte, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Preta/RS, em Sessão Ordinária, reuniu-se o 
Poder Legislativo do Município, tendo como Presidente o Senhor Vereador Juliano André 
Sakrezenski e presentes os seguintes Senhores Vereadores: Rodrigo João Brun, Élsio 
Carlos Valduga, Élio Gadenz, Fábio Júnior de Oliveira, Jandir Martinelli, Nelcir Oldra, 
Paulo José Tortelli e Enio José Celi. Em nome de Deus, o Presidente deu início à Sessão 
que teve seus ritos processuais sintetizados em decorrência da pandemia do COVID-19. 
Como previamente determinado, a apreciação da Ata n°. 016/2020, que seria lida antes 
da Sessão, foi anteriormente enviada por meios eletrônicos, e sua leitura não foi 
realizada. Assim, o Presidente colocou a Ata diretamente para ser discutida e, como 
nenhum Vereador desejou manifestar-se, a mesma foi posta em votação e aprovada por 
unanimidade. Posteriormente, o Presidente passou para a apreciação da matéria da 
“Ordem do Dia” com a votação do Processo de Contas de Governo do Exercício de 2018 
do Executivo Municipal. O Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo n.°001/2020, que: “Dispõe sobre a Prestação de Contas de 

Governo do Poder Executivo Municipal de Ponte Preta- RS, referente ao Exercício de 

2018, e dá outras providências”. O Presidente colocou em discussão o referido Decreto. 
Os Vereadores Jandir, Nelcir, Rodrigo e Elio fizeram breves comentários em relação ao 
Decreto que foi posto em votação e aprovado por todos. Em decorrência de não haver 
mais Matérias a serem apreciadas, o Presidente colocou a palavra à disposição dos 
Vereadores para os esclarecimentos pessoais. O Vereador Rodrigo manifestou-se 
procedendo a leitura do Convite da Emater acerca da reunião para apresentação de 
contas do plano de trabalho executado em 2020 e apresentação do plano de trabalho 
para o exercício de 2021. Posteriormente, o Vereador Paulo pediu a palavra e agradeceu 
a oportunidade de poder assumir a casa Legislativa pela primeira vez. Como ninguém 
desejou manifestar-se e nada mais havendo, o Presidente, em nome de Deus, deu por 
encerrada a Sessão, convocando a todos para a próxima Reunião que se dará no dia 09 
de Novembro de 2020, no horário regimental.  

Ponte Preta, RS, Sala das Sessões, 26 de Outubro de 2020. 
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