
ATA N° 025/2017 

Sessão Extraordinária – 28/12/2017 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Preta – RS, em Sessão 

Extraordinária, reuniu-se o Poder Legislativo de nosso Município, tendo como Presidente o 

Vereador Enio Jose Celi e presente os seguintes Senhores Vereadores: Cleomar Santa Catarina, 

Juliano André Sakrezenski, Rodrigo João Brun, Fabio Junior De Oliveira, Jandir Martinelli, 

Alceu Carus, Nelcir Oldra e Élio Gadens. Em nome de Deus o Presidente deu início a Sessão 

Extraordinária, convidando todos para rezar o Pai Nosso. Em seguida o Presidente solicitou que 

fosse realizada a leitura da Ata n° 024/2017, que colocada em discussão e como nenhum 

Vereador quis se manifestar, foi colocada em votação e aprovada por todos os Vereadores. 

Passando para Ordem do Dia, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Ofício 

Encaminhado que solicitava a convocação da presente Sessão Extraordinária. De imediato, o 

Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Ofício de Gabinete n° 376 /2017, 

juntamente com o Projeto de Lei n° 088/2017 que “Institui no Munícipio de Ponte Preta a 

contribuição para custeio da Iluminação Publica prevista no Artigo 149- A da Constituição 

Federal”. Colocada em discussão a matéria, o vereador Nelcir Oldra colocou que se 

surpreendeu com os projetos, pois a poucos dias tiveram uma sessão ordinária, e não tem 

dificuldade nenhuma em vir na sessão mas só tem quarenta e oito horas para discutir o projeto e 

vir aqui aprovar ou se colocar contra, e se fosse na ordinária daria para discutir mais, se hoje 

aprovado este projeto, a população de Ponte Preta passará  a pagar dois por cento a mais na sua 

conta de energia, e  achou uma cobrança injusta, e sua bancada será contra este projeto. O 

vereador Rodrigo Brum colocou que esta se pedindo uma ajuda de dois por cento em cima da 

conta de luz, se gasta sem reais vai ter um acréscimo de dois reais, e a administração gasta em 

torno de doze mil por mês mais dois funcionários, e é favorável ao projeto, pois é um valor 

simbólico para ajuda de custo. O vereador Jandir Martinelli colocou que sua bancada será contra 

este projeto pois foi liberado muitos recursos, e não vê por que aprovar este projeto que vem 

cobrar da população. O vereador Cleomar Santa Catarina se manifestou dizendo, que o tribunal 

de contas vem apontando o município com o índice de receita, e para não ter problema a 

administração sugeriu um valor simbólico de dois por cento. O vereador Elio Gadenz colocou 

que vai ser contra o projeto, e as despesas com a luz vem desde a contratação dos dois 

funcionários foram contratados o vereador Juliano Sakrezenski se manifestou dizendo que vai 

ser favorável ao projeto, pois infelizmente teve apontamento, o valor é insignificante, mas é 

melhor do que vier uma cobrança de cima com uma cobrança maior. O vereador Enio Celi 

colocou que vai ser favorável ao projeto e é vereador eleito e ninguém manda no seu voto. 

Como mais nenhum Vereador quis se manifestar. Colocado em votação, foi aprovado por 

maioria. Em seguida foi solicitado ao Secretário que fizesse a leitura do Oficio de Gabinete n° 

377/2017, juntamente com o Projeto de Lei n° 089/2017, que “Dispõe sobre o sistema 

Municipal de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário do Município de Ponte 

Preta e da outras providencias”. Colocada em discussão a matéria, o vereador Nelcir Oldra 

colocou que outro projeto que vem aumenta impostos, e deveria ser muito mais discutido, e que 

o tratamento das aguas é mal gerenciado pois em souto neto tem dias  que não da para beber 

água de tanto cloro que tem, e tem que cobra empresa que presta este serviço e regularizar este 

sistema, e se colocou contrario ao projeto. Como mais nenhum Vereador quis se manifestar. 

Colocado em votação, foi aprovado pela maioria. Em seguida foi solicitado ao Secretário que 

fizesse a leitura do Oficio de Gabinete n° 378/2017, juntamente com o Projeto de Lei n° 



090/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o art. 1° da Lei 

Municipal n°. 2.004/2017, que prorroga prazo de vigências de contratação temporária 

de excepcional interesse publico e da outras providencias”. Como nenhum Vereador quis 

se manifestar. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi solicitado 

ao Secretário que fizesse a leitura do Oficio de Gabinete n° 379/2017, juntamente com o Projeto 

de Lei n° 091/2017, que “Autoriza o Município de Ponte Preta, através do Poder Executivo, a 

firmar convenio com a Associação Beneficente dos Receptores de Sangue de Erechim, RS, e da 

outras providencias”. Como nenhum Vereador quis se manifestar. Colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida foi solicitado ao Secretário que fizesse a leitura do 

Oficio de Gabinete n° 380/2017, juntamente com o Projeto de Lei n° 092/2017, que “Autoriza o 

Município de Ponte Preta, atreves do Poder Executivo, custear despesas relativas à 9° 

EXPOPONTE, e celebrar parceria com a ACIEPP na forma que especifica”. Bem como do 

Projeto de Emenda proposto pelos Vereadores das Bancadas do PP e do PTB. Colocada a 

matéria em discussão, o Vereador Nelcir Oldra pediu a palavra e colocou que já aconteceu essa 

parceria com a ACIEPP, o valor original do poder executivo é duzentos e cinquenta mil, no seu 

entender no neste momento de crise, este valor é bastante significativo, pois falta medicamento 

na unidade de saúde, falta ajuda de custo para consultas especializadas, e não é só este valor 

pois tema arrecadação de estandes, patrocínios e chega um valor de quatrocentos mil reais, mas 

deixou claro que não é contra a realização da feira, mas sim que seja feita com um valor menos, 

pois a feira tem que ser auto sustentável, e teve o privilegio de fazer as primeiras três feiras e o 

investimento erra muito baixo,  e esta emenda foi feita para seja repassado cento e cinquenta mil 

para a feira. O vereador Cleomar Santa Catarina colocou que é contra a emenda, e que na feira 

passada foi gasto cento e sessenta nove mil reais, e para manter o nível da feira passada, tudo 

aumento, e se for aprovado o projeto eles vão discutir como vai ser gasto o valor, e aqui não se 

cobra ingresso, e nas administração passadas foi cobrado enegreço, e que na ultima feira foi 

contratado Guilherme e Santiago um exemplo de um municio bem administrado. O vereador 

Jandir Martineli colocou que é fácil fazer feira e trazer shows, com o dinheiro publico, e se 

acompanhar no posto de saúde a dificuldade se encontra, e comentaram que a cobrança dos 

outros projetos erram valores irrisórios e esse projeto também é insignificante, e esse dinheiro 

sai dos nossos impostos, e não é contra a feira e sim com os gastos na realização da mesma, a 

questão de ser gratuito que bom, mas as pessoas vem na nossa feira é gratuito, e quando vamos 

forra o pessoal cobra, e é a favor da emenda. O vereador Rodrigo Brun colocou que u nosso 

município tem tradição de fazer grandes feiras, claro que tem despesas em realiza feira, e a 

nossa feita e elogiada em toda a região, e gostaria de fazer uma feira igual ou melhor da outra, 

pois a população merece, e o valor é ate duzentos e cinquenta mil não significa que vai ser 

gasto, e se for aprovada a emenda pode ser que a nossa feira não saia. O vereador Nelcir Oldra 

colocou que foi aprovado aumento em taxa de agua e iluminação publica, e aprova valor 

significativo para realizar a feira, e quando se passa o valor para a associação eles vão repassas a 

prestação de contas do que foi gasto, se tiver lucro não volta para os cofres públicos fica para a 

associação, e na feira passada pediu uma prestação da contas da ultima feira e receberam, a 

resposta dizendo que disponibilizou cento e sessenta e nove mil reais para a ACIEPP, e a 

prestação de contas deveria da parte da associação, mas não fez prestação nem para prefeitura 

nem para a câmara, e vai cobrar sim a prestação de contas desta feira. O vereador Rodrigo Brum 

colocou que a arrecadação dos estandes é descontado deste valor sim, se a feira da duzentos mil 

reais e os estande da cinquenta mil dai paga cento e cinquenta, e o ano passado o valor passou 

de cem mil reais. O vereador Juliano Sakresenski colocou que não fico claro antes, que aqueles 

valores cobrados antes, se fosse pela administração não estariam cobrando, mas infelizmente 

teve apontamento do tribunal, e tem que ser cobrado, e reclamam muito de barriga cheia da 

saúde, vão nas cidades maiores para ver o que ganham da saúde, e colocou também que os 



expositores do município pagam um valor baixo para expor, e vieram na outra sessão cobrar 

ajuda para o comercio, e quanto mais coisas não vai ser vendido na feira, e é favorável ao 

projeto original. O Vereador Elio Gadenz colocou que a expo tem que sair, mas o valor é muito 

alto e é favorável a emenda, e quem faz parte da ACIEPP não é cobrado e quem não faz parte 

tem que ser cobrado sim. O vereador Alceu Carus colocou que é contra o projeto e a favor da 

emenda, pois acha duzentos e cinquenta mil um valor muito alto, e tem muita gente reclamando 

do atendimento na saúde, e esses cem mil reais iriam ser bem melhor aplicado na saúde. O 

vereador Enio Celi colocou que vai ser contra emenda, por que depois vão dizer que a feira não 

saiu por causa dele, e a duas semanas já em passando na RBS que a feira vai ser realizada em 

ponte preta, então para que mandar este projeto pra câmara, se já tem ate o dia da feira, e se hoje 

não fosse aprovado o projeto iria sair por decreto, e espera que a administração de valor para o 

pessoal aqui de ponte preta sabemos que tem o pessoal do comercio, segurança que tem uma 

empresa no município do Vilmar Denski, dar valor a eles, o valor da feira aumento vinte e cinco 

por cento em comparação a feira passada, e daqui uns dias vem um projeto de aumento para os 

funcionários, mas nem de brincadeira que venha com o valor que estão falando e dois ou quatro 

por cento de aumento, e os funcionários tem que cobrar isso também depois. O vereador Jandir 

Martinelli colocou que a população que esta reclamando da saúde, pois graças a eles estamos 

aqui, e que valorizam a empresa de segurança do município Sicut, que sempre onde foram fazer 

segurança foi bem cuidado. Como nenhum vereador mais desejou se manifesta foi colocada a 

emenda em votação sendo aprovada por cinco votos favoráveis (Enio Celi, Juliano Sakresenski, 

Rodrigo Brum, Fabio De Oliveira, Cleomar Santa Catarina) e quatro contrários (Nelcir Oldra, 

Alceu Carus, Elio Gadenz, Jandir Martinelli), após foi colocada o projeto original em votação e 

foi aprovado pela maioria. Como a Sessão era Extraordinária, e após esgotada a matéria 

constante na Ordem do Dia, em nome de Deus o Presidente deu por encerrada a Sessão 

Extraordinária. 
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