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Sessão Ordinária - 11/12/2017 

Ao decimo primeiro dia do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores, em Sessão Ordinária, reuniu-se o Poder Legislativo de nosso 

Município tendo como Presidente o Vereador Enio Celi e presente os seguintes Vereadores: 

Alceu Carus, Juliano André Sakrezenski, Elio Gadenz, Cleomar Santa Catarina, Jandir 

Martinelli, Fabio Junior De Oliveira, Nelcir Oldra e Rodrigo João Brun. Em nome de Deus o 

Presidente deu início à Sessão Ordinária e solicitou que o Secretário fizesse a leitura de um 

trecho da Bíblia. Em seguida, que fizesse a leitura da Ata n° 023/2017, que colocada em 

discussão, nenhum Vereador desejou se manifestar, tendo sido aprovada por Unanimidade. 

Passando para o pequeno expediente, o Vereador Nelcir Oldra colocou sobre o falecimento de 

sua sogra, e agradeceu a todos que estiveram presente naquele momento, e agradeceu agilidade 

do secretario Valduga e da Luciana, pois o remédio viria do estado, e parabenizou os campeões 

do campeonato, e que se cumpra o que esta escrita no regulamento. O vereador Elio gadenz 

parabenizou as equipes que participaram do campeonato, e que muita gente falo sobre o Oldra 

não entregar as premiações, mas ele foi se recolher com sua família, e as pessoas tem que ter um 

pouco de consciência e pensar nos outros. O vereador Rodrigo Brun parabenizou os campões do 

campeonato, e todas as outras equipes que participaram. O vereador Cleomar Santa Catarina 

parabenizou o pessoal do esporte e da cultura, pelo campeonato bem organizado. O vereador 

Jandir Martinelli agradeceu a presença de todos que estavam na sessão, e estão tendo um bom 

dialogo na câmara com todos os vereadores. O vereador Alceu Carus parabenizou as equipes do 

campeonato, e desejou um feliz natal e prospero ano novo a todos. O vereador Enio Celi 

parabenizou aadministraçao pelo campeonato e fez algumas criticas, dia vinte e cinco teve um 

jogo de veteranos contra a UFC, e ouviu muita coisa feia, ofendendo a sua mãe, e foi pessoas do 

seu partido que gritavam, e se sentiu injustiçado, sábado foram em sua casa soltar foguete na sua 

casa onde as camarás instaladas filmaram o ato, e vai abrir processo criminal, outra coisa foi que 

um time nosso erra só de guris, e levaram só um cartão amarelo, e a taça disciplina deveria ser 

para eles, e foi muito cobrado, e jamais vão participar do campeonato. Passando para a Ordem 

do Dia, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Oficio de Gabinete n° 

337/2017, juntamente com o Projeto de Lei n° 080/2017, que “Estima a Receita a Fixa a 

Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018” juntamente com a emenda 

proposta pelos partidos PP e PTB. Colocada em discussão a matéria, o vereador Jandir 

Martineli colocou que este projeto é par orçamento para dois mil e dezoito que o poder 

executivo tem o poder de gastar trinta por cento do valor do orçamento sem autorização da 

câmara, um exemplo foi o segundo baração berçário foi liberado dinheiro, mas o primeiro não 

foi passado na câmara, para construção, e esta emenda foi feita para gastar só dez por cento do 

valor. O Vereador Nelci Oldra acha bom estipular um valor para gastar, acredita que o gasto na 

ponte o pórtico que já não existe mais foram dinheiro jogado no lixo onde poderia ser gasto em 

outras áreas. O vereador Cleomar Santa Catarina colocou que é contra a emenda pois todos os 

anos foi trinta por cento de recurso livre. O vereador Rodrigo Brun colocou que é contra a 

emenda e falou que o primeiro baração passou sim pela câmara, e alguns dias foi aprovado 

cento e sessenta mil para uma empresa, e o prefeito mando para a provação da câmara. O 

Vereador Elio Gadenz é favorável a emenda e é necessário baixa o valor e que quando a 

administração precisar sempre vão estar disponíveis para suplementar verba. O vereador Alceu 

Carus colocou que é favorável a emenda, e o dinheiro tem que ser bem aplicado. O vereador 

Juliano Sakresenski colocou que é contrario a emenda e que nos últimos anos foi sempre trinta 



por cento e sempre foi bem administrado, deu um exemplo que se chega da secretaria de obras 

fica sem combustível as maquinas vão fica paradas ate quarenta e oito horas para convocar uma 

extraordinária, e não seria bom correr este risco. Como nenhum vereador desejou mais se 

manifestar foi posta a emenda em votação e aprovada por cinco votos favoráveis( Elio Gdenz, 

Jandir Martinelli, Alceu Carus, Nelcir Oldra e Enio Celi) e quatro contrários(Rodrigo Brun, 

Fabio de oliveira, Cleomar Santa Catarina, Juliano Sakresenski), e após colocada o projeto 

juntamente com a emenda em votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi solicitado 

ao Secretário que fizesse a leitura do Oficio de Gabinete n° 354/2017, juntamente com o Projeto 

de Lei n° 086/2017, que “Altera dispositivo da Lei Municipal 1.676/13, para alterar a carga 

horaria e vencimento do cargo de Farmacêutico no Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo 

do Exercício Municipal e da outras providências”. Colocada em discussão a matéria, o 

vereador Nelcir Oldra colocou que projeto importante, e são favoráveis ao projeto, e cobrou da 

administração que não adiante ter farmacêutico se não tem remédio para distribuir, e colocou 

sobre ter um técnico no posto de saúde de Souto Neto, pois não adianta ter medico, e não ter 

técnico, para entregar remédio, pois os pacientes tem que vir ate no município pegar remédio. O 

vereador Cleomar Santa Catarina colocou que é favorável ao projeto, e ao ter farmacêutico pois 

remédios controlados só podem ser entres pelo mesmo, por isso que vai ser mudada para 

quarenta horas, e ver também um técnico pra atender e Souto Neto. Como mais nenhum 

Vereador quis se manifestar. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida 

foi solicitado ao Secretário que fizesse a leitura do Oficio de Gabinete n° 355/2017, juntamente 

com o Projeto de Lei n° 087/2017, que “Institui o programa de Expansão de Agroindústrias de 

Ponte Preta – PEAGRO, e da outras providências”. Colocada em discussão a matéria, o 

vereador Juliano Sakresenski se manifesto dizendo que foi ajudado varias industrias com ate 

oito mil reais, e faltaria algumas industrias que com este projeto a administração vai poder 

ajudar todas. O vereador Elio Gadenz colocou que é favorável ao projeto, pois muitas industrias 

tem dificuldade em se manter e essa ajuda é bem vinda. O vereador Cleomar Santa Catarina 

colocou que é favorável ao projeto pois é muito importante ajudar estas agroindústrias. O 

vereador Nelcir Oldra, parabenizou a administração por este tipo de programa que vem dando 

certo, que as pessoas podem ficar no meio rural, e tem que se preocupar também nas questões 

das licenças para que essas agroindústrias podem vender seus produtos fora do município. O 

vereador Alceu Carus colocou que é a favor do projeto pois temos que dar valor as pessoas que 

estão investindo no município, e gerando emprego. O vereador Jandir Martinelli se manifestou 

dizendo que é favorável ao projeto pois vai ajudar as agroindústrias, e muitos destes produtores 

estão vendendo os produtos abaixo do custo, e temos que incentivar as pessoas a ficarem no 

campo. Como mais nenhum Vereador quis se manifestar. Colocada em votação, foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida, foi solicitado ao Secretário que fizesse a leitura da Indicação nº 

083/2017, apresentada pela Bancada do PTB-PP que “Solicita Implantação de um plano de 

Incentivo Financeiro as empresas já instaladas em nosso município, fundamentando-se no fato 

de o poder executivo local, ter plena capacidade de inverter determinadas tendências negativas 

a nível nacional e estadual, oferecendo criativamente novas oportunidades aos nossos 

empresários, para que mantenham suas portas abertas em nosso município. O incentivo ao 

segmento local privativo, mediante programas legais e criativos, garantiria vida longa as 

nossas empresas, bem como atrairia novos empresários para se instalarem-se no município. O 

desenvolvimento das pequenas empresas e medias empresas em nosso município, mediante o 

fomento publico municipal, por logico, garantiria a criação de novos empregos e geraria 

renda, para circulação em nosso município”. Colocada em discussão, o Vereador Jandir 

Martinelli colocou que muitos recursos foram liberados as empresas, mas veio cobrança das 

empresas que não estão recebendo auxilio, e sabe que a empresas que estão a quarente a três 



anos no munícipio e nunca recebeu auxilio da administração, e esta indicação vem beneficiar a 

todas as empresas deste município. O vereador Rodrigo Brun colocou que é favorável ser 

incentivado as empresas que já estão no município, e tem que haver um debate para ver como 

melhor fornecer este auxiliar, e os barações são duas empresas que vão se instalar e lembrando 

que os barracões não são das empresas, são nossos, e se outras empresas precisarem de 

barracões para se instalarem no municio a administração vai estar se empenhando para que isso 

aconteça. O vereador Nelcir Oldra colocou que esta indicação vem com preocupação para 

beneficiar todas as empresas do município, é uma prioridade pois geram retornam de ICMS e 

geram empregos, e que se cumpra o programa de governo de incentivo as empresas. Não tendo 

mais manifestações, colocada em votação a matéria foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 

foi solicitado ao Secretário que fizesse a leitura da Indicação nº 084/2017, apresentada pelas 

Bancadas do PTB-PP que “Solicita através da Secretaria da Assistência Social, reforma na 

casa da Sra. Herta Somer e Clademir Somer, localizadas na comunidade de Linha Sete’’. 

Colocada em discussão, o Vereador Nelcir Oldra colocou que em visita esta família foi 

solicitada esta indicação para que na medida do possível a secretaria da assistência social faça 

uma visita a estas famílias, para que esta entre no cronograma de auxilio. Não tendo mais 

manifestações, colocada em votação a matéria foi aprovada por unanimidade. Após a matéria 

dia aconteceu a votação da nova mesa diretora da Camata de vereadores para o ano de dois mil e 

dezoito, onde para segundo secretario foi eleito o vereador Fabio de Oliveira, para primeiro 

secretario o vereador Rodrigo Brun, para vice- presidente o vereador Elio Gadenz e para 

presidente foi eleito o vereador Enio José Celi. Após, o Presidente declarou encerrada a Ordem 

do Dia. Passado para os esclarecimentos pessoais, o Vereador Enio Celi se manifestou dizendo 

que não tem nada contra a equipe que fico com a taça disciplina mas eles tiveram dois jogadores 

expulsos por agressão e levaram a taça disciplina essa é uma coisa que não da pra entender, 

voltando a eleição para presidente, colocou que não é uma pessoas de voltar a traz com a 

palavra mas desta vez se obrigou, pois depois do dia vinte de novembro vem acontecendo fatos 

que não deu mais pra engolir primeiro tentaram eliminar meu time do campeonato, mas 

conseguiram reverter, então se votou sim para presidente e ficou feliz pelas pessoas terem 

votado nele. O vereador Nelcir Oldra se manifestou parabenizou o presidente, pois fez uma 

presidência com transparência igualdade e democracia, pois nunca tinham conseguido a 

aprovação de um pedido de vista, e com sua presidência tivemos êxito nisso. O vereador Elio 

Gadenz se manifestou agradecendo pelos votos para ser vice presidente e sempre vai trabalhar 

para tudo  que for bom para a sociedade vai ser a favor. O vereador Alceu Carus, parabenizou a 

nova mesa diretora. O vereador Jandir Martinelli parabenizou a nova mesa diretora, e que a 

câmara sempre teve um bom dialogo, sempre trabalhando a beneficio da população, e com a 

presidência do Enio podemos ter a felicidade de ter pedido de vista provado. E colocou o valor 

gasto nas oficinas do município e que na oficina do Ganacini nunca recebeu maquina da 

prefeitura para ser consertada. O vereador Rodrigo Brun parabenizou o presidente e colocou que 

esta envergonhado com a votação da câmara e não é segredo que tinham um acordo de quem 

seria o presidente, uma coisa que presa muito é o respeito com o que se fala, e você é presidente 

estes seis meses com o nosso voto, e cada um é responsável por seus atos. O vereador Cleomar 

Santa Catarina parabenizou o presidente pela falsidade estampada na cara, fico triste por esta 

votação, e hoje não é vereador eleito por que defenderam coligação com o vereador, hoje você é 

vereador por que o partido te defendeu. O vereador Fabio de Oliveira parabenizou a 

administração pelo belíssimo campeonato e a todas as equipes que participaram, e não tem 

reclamação nenhuma da administração, e parabenizou o novo presidente. Sem mais 

manifestações, em nome de Deus, o Presidente determinou o encerramento da Sessão Ordinária. 



Ponte Preta, RS, Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 2017. 
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