
ATA n° 023/2017 

Sessão Ordinária - 27/11/2017 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de Novembro 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, Gustavo Remos, 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° 022/2017, que colocada em 

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

Passando para o pequeno expediente nenhum vereador desejou se manifestar. Passando para a 

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

n° 334/2017 juntamente com o Projeto de Lei nº. 079/17, que tinha sido baixado na sessão 

anterior que: “Altera o art. 3° da lei Municipal n° 1.803/2015 que dispõe sobre serviços de 

maquinas prestados a Núcleos Familiares do Município; fixa valores a cobrança dos serviços, 

e da outras providências”. Colocada em discussão a matéria, o vereador Nelcir Oldra colocou 

que foi pedido vista, e fizeram uma indicação pedindo para o executivo mudasse o projeto a 

indicação pedia para que o mínimo fosse dado quatro horas gratuitas para os agricultores, 

quando denunciaram os maquinas fora do município, e resposta foi que o produtor rinha aviário 

e gerava muito retorno, e justamente por isso pois estas pessoas também estão gerando retorno e 

necessitam deste auxilio de quatro horas. O Vereador Juliano Sakresenski colocou que fosse 

aprovado o projeto, pois ate antes da indicação já estava nos planos da administração dar as 

horas gratuitas para os produtores, e que na verdade seria bom disponibilizar a maquina só para 

quem tem aviários por que de repente quem precisa vai ficar sem as horas. O vereador Cleomar 

Santa Catarina colocou que esta maquina se fosse particular custaria bem mais, e com certeza 

todos vão receber horas com esta maquinas. Como mais 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° 343/2017, juntamente com o Projeto de Lei n° 

082/2017, que “Altera Lei Municipal n° 2.022/2017 de 30 de maio de 2017 que revoga leis 

relativas ao período compreendido entre os anos de 2008 e 2010”. Colocada em discussão a 

matéria, o vereador Rodrigo Brun colocou que é um projeto revogando leis que já tiveram sua 

vigência naquela época, e já não existe mais. Como mais 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° 344/2017, juntamente com o Projeto de Lei n° 

083/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratação temporária de 

excepcional interesse publico e da outras providencias”. Colocada em discussão a matéria, 

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° 345/2017, 

juntamente com o Projeto de Lei n° 084/2017, que “Altera dispositivo da Lei Municipal 

1.676/13, para criar cargos, consolidar dispositivos e da outras providencias”. Colocada em 

discussão a matéria, o vereador Nelcir Oldra colocou que conversaram com a nfeira o prefeito, e 

o secretario da saúde e sabe da necessidade que tem pois a enfermeira logo estará de laudo, e 

colocaram a eles que no posto de saúde de Souto Neto só tem um funcionário mas não pode 

entregar medicamentos, e as pessoas tem que vir a Ponte Preta pegar os medicamentos, essas 

contratação seria bom para disponibilizar um técnico lá para o posto de saúde, e é um cargo com 

salario menor, mas te a possibilidade de enquadrar essa pessoa em um programa desenvolvido 



pelo estado e são favoráveis ao projeto. Como mais 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° 346/2017, juntamente com o Projeto de Lei n° 

085/2017, que “Autoriza o Município, atreves do Poder Executivo Municipal, custear despesas 

relativas às Festividades Natalinas e de Final de Ano, e da outras providencias”. Colocada em 

discussão a matéria, nenhum Vereador quis se manifestar. Colocado em votação, foi aprovado 

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

079/2017, apresentada pela Bancada do PTB-PP que “Solicita serviço com letro escavadeira 

poclam na propriedade do Sr. Delcino Zapani sabendo que o proprietário solicita este tipo de 

serviço a mais de dez anos na época o prefeito em exercício era o Sr. Luiz Carlos Parise, 

prometido pelo Sr. Ademir Marcio Sakresendki em época de politica”. Colocada em discussão, 

o Vereador Jandir Martinelli colocou que conversaram com o prefeito pedindo para que seja 

feito este serviço para este senhor, e se comprometeu a fazer, na época do Luiz Carlos ainda foi 

prometido e não foi feito, e foi feito um serviço de poclam fora do município, e foi falar com 

prefeito já que a maquina estava la fazer o serviço e não foi feito, e gostaria que fosse feito ate 

fim do ano. O vereador Rodrigo Brun colocou que é favorável a indicação e que este senhor 

merece os serviços da prefeitura, e colocou também que na época do Luiz Carlos não tinha 

poclam. O vereador Cleomar Santa Catarina colocou que é favorável a indicação e que o ano 

passado a poclam esteve no vizinho deste senhor, e o secretario passou pedindo se ele queria o 

serviço mas falou que não pois aquele dia ele tinha que sair, em não ia  poder ir acompanhar a 

maquina. O vereador Gustavo Passou a palavra para o vereador Jandir Martinelli, que falou que 

na época não tinha esta maquina mas existia outras, e muito se fazia, mas é uma pessoa de bem 

e merece, e se aconteceu de ele não quere a maquina aquele dia não estava sabendo. 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 080/2017, apresentada pelas 

Bancadas do PTB-PP que “Solicita que o Poder Executivo viabilize o ressarcimento de parte 

dos recursos pago na retirada da cama de aviário do Produtor Jandir Skariat, solicitação esta 

tinha sido prometido pela administração municipal, sendo que os produtores de aves geram um 

retorno significativo de ICMS. Tal solicitação seja estendida para todos os criadores de aves’’. 

Colocada em discussão, o Vereador Jandir Martinelli colocou que este proprietário esteve 

falando com o prefeito e que garantiu uma contrapartida de ajuda, foi um custo de quatro mil e 

oitocentos, e toda ajuda será bem vinda, e foi disponibilizado tantos recursos para empresas, por 

que não dar uma ajuda a este produtor. 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 081/2017, apresentada pelas Bancadas do PTB-PP que “Solicita 

abertura e cascalhamento da estrada que inicia na comunidade de Souto Neto ate a Linha 

Oito’’. Colocada em discussão, o Vereador Gustavo Remos colocou que esta estrada esta 

precisando de melhorias, pois ao encontro de caros é difícil passar e pediu a passagem da 

patrola pois tem bastam-te trafego, e agradeceu a oportunidade de assumir como suplente. O 

vereador Rodrigo Brun colocou que é bem importante esta indicação pois esta estrada realmente 

precisa de uma manutenção, um cascalho patrola, e se for mesário abri teria que ser feito devido 

as fortes chuvas. 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 

082/2017, apresentada pelas Bancadas do PMDB que “Que seja realizada a instalação de um 

redutor de velocidade próximo às propriedades dos Senhores Amarildo Agostini, Giovani 

Agostini e Valdir Nunes de Araújo’’. Colocada em discussão, o Vereador Enio Celi colocou que 

foram procurados por estes moradores para que fosse feito estes redutores nessa linha, fazendo 

uma já ajudaria bastante, estes moradores. O Vereador Jandir Martinelli colocou que este pedido 



já passou por esta casa, e foi aprovado, e não importa quem teve a iniciativa mas que realmente 

seja feito. O vereador Nelcir Oldra colocou que na verdade o grande problema é a poeira, e 

sabemos que a lobada não vai resolver o este problema, a administração fala tanto que tem 

dinheiro em caixa fazer um calçamento ate o ultimo morador. Não tendo mais manifestações, 

colocada em votação a matéria foi aprovada por unanimidade. Após, o Presidente declarou 

encerrada a Ordem do Dia. Passado para os esclarecimentos pessoais, o Vereador Jandir 

Martinelli colocou que fez uma indicação faz tempo para conserto na casa do senhor Ângelo 

Fae, que ainda não foi feita, que esta em péssima condições, e o prefeito garantiu que o recurso 

já estaria disponível, e foi disponibilizado vários recursos e nunca vamos ser contra o que vem 

ajudar a população, e não vê o por que da demora, e pediu uma agilidade para que pelo menos 

eles possam passar um natal dessente. O vereador Rodrigo Brun colocou que todos são 

favoráveis a construção da casa deste senhor, e falou do senhor Aldo Bonfante, que fez uma 

cirurgia de prótese do quadril, e conseguiu pelo SUS sem precisar gastar um real, e que tinha 

vindo uma indicação par que a prefeitura ajudasse a pagar esta cirurgia mas o prefeito e o 

secretario da saúde se empenharam e conseguiram esta cirurgia para ele sem gastar nada, e já 

esta se recuperando bem. O vereador Nelcir Oldra se manifesto dizendo que achava que já 

tinham feito a casa do senhor Ângelo Fae, mas é preocupante, infelizmente na pratica não 

acontece e questiona o papel da secretaria da assistência social, e essas pessoas carente não 

conseguem auxilio, mas como não esta tendo resultado não vê outra alternativa juntar as 

informações e fazer uma denuncia no ministério publico, e tem certeza que não demora muitos 

dias para a prefeitura ser notificada para tomas uma providencia. O vereador Cleomar Santa 

Catarina colocou que a uma semana estiveram na propriedade do Ângelo Fae, e vão fazer a obra 

tirando o banheiro e dando aceso a área, os funcionários estão em outra casa onde tem uma 

senhora de cadeira de rodas construindo um banheiro e quando terminarem, ate o natal vai ser 

dado inicio a obra na casa do Ângelo Fae. O vereador Juliano Sakresenski colocou que pode ter 

demorado um pouco para irem nessa casa mas vai ser uma coisa bem feita, e concluir a obra, e 

ouve tanta criticas para com os Secretários o Eloi e o Claudir Tomazeli, e disse que eles estão 

fazendo na medida do possível as obras e trabalhando muito nas terraplanagem, e não estão 

deixando de fazer, e com todas estar chuvas torrenciais outro dia erra onze horas da noite tinha 

uma patrola trabalhando tirando terra e pedras e destrancando bueiros, para os leiteiros passarem 

e parabenizou o funcionário que se disponibilizou a ir. O vereador Enio Celi se manifestou 

dizendo que vai ser protocolado a lei do turno único, e dia onze de dezembro vai ser a ultima 

sessão do ano e vai ser escolhida a nova mesa diretora da câmara. Sem mais manifestações, em 

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