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Sessão Extraordinária – 22/11/2017 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, às vinte 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 Sakrasenski, Rodrigo João Brun, Jandir 

Martinelli, Sergio Senhori, Nedi Ivo Hirschheiter e Gustavo Remos. Em nome de Deus 

o Presidente deu início a Sessão Extraordinária, convidando a todos para rezar o Pai 

Nosso. Solicitou ao secretario que lesse a ata da sessão anterior, que após lida foi 

aprovada por unanimidade. De imediato, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse 

a leitura do Ofício de Gabinete n° 339/2017, juntamente com o Projeto de Lei n° 

081/2017 que “Abre credito suplementar no valor de R$ 160.000,00 e da outras 

providencias”. Colocado em discussão a matéria, o Vereador Juliano Sakrasenski 

colocou que, este valor é para finalizar o segundo barracão que falta alguns 

acabamentos, entalação elétrica e licença dos bombeiros, e colocou que muitas 

prefeituras estão paradas, pra pode fechar o caixa e a nossa ter um folego desse para 

poder abrir credito para não parar a obra ate o ano que vem. O vereador Jandir 

Martinelli, colocou que espera que a obra se conclua para gerar emprego, e que foi 

libera um valor para uma outra empresa e que no projeto não teria a finalidade para qual 

empresa seria e este fico bom pois tem o nome da empresa e sabemos para quem libera 

dinheiro, e que bom que a prefeitura tem esse folego para liberar dinheiro, e foi liberado 

mais de um milhão de reais para a outra empresa e esta não vai ser aberta este ano. Sem 

mais manifestações foi colocado em votação o Projeto e aprovado por unanimidade. 

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. 

 

Ponte Preta, RS, Sala das Sessões, 22 de Novembro de 2017. 
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