
ATA N° 021/2017 

Sessão Ordinária - 13/11/2017 

Aos treze do mês de Novembro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 

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

Município, sob a Presidência do Vereador Enio José Celi, e presentes os seguintes Vereadores: 

Nedi Ivo Hirschheiter, Juliano André Sakrezenski, Elio Gadenz, Cleomar Santa Catarina, Jandir 

Martinelli, Fabio Junior De Oliveira, Sergio R. Senhori e Rodrigo João Brun. Em nome de Deus 

o Presidente deu início à Sessão e solicitou ao secretario que fizesse a leitura de um trecho da 

Bíblia. Em seguida foi solicitado que o Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, 

que após lida foi aprovada por todos. Passando para o pequeno expediente o Vereador Jandir 

Martineli comprimento a todos, e desejou bom trabalho aos vereadores Nedi e Sergio, dando 

sequência nenhum vereador desejou se manifestar. O Presidente solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura do Ofício de Gabinete n° 332/2017, juntamente com o Projeto de Lei n° 

077/2017 que “Autoriza o Município, através do Pode Executivo Municipal, custear despesas 

relativas à Formatura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose da Silva Lisboa, e da 

outras providências”. O vereador Juliano Sakrasenski colocou que esta forma vai ser dia oito de 

dezembro e o valor máximo não vai poder exceder seis mil e quinhentos reais, e um projeto bem 

e todos os anos que veio para apreciação da câmara foi aprovado. O vereador Cleomar Santa 

Catarina colocou que já são quatro anos que vem este projeto e como é importante para a vida 

destas crianças, e vai ser dado dez ingressos para cada formando e custear os valores do som e 

decoração para realização da formatura. O vereador Elio Gadenz se manifestou dizendo que vai 

ser favorável a este projeto porque as crianças merecem isso e os familiares também, e talvez 

quem sabe no futuro estarão aqui no nosso lugar, e é uma iniciativa boa e tem que continuar. 

Sem mais manifestações foi colocado o projeto em votação sendo aprovado por unanimidade. O 

Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Ofício de Gabinete n° 333/2017, 

juntamente com o Projeto de Lei n° 078/2017 que “Autoriza o Município, através do Pode 

Executivo, no âmbito do Consorcio Internacional da Região do Alto Uruguai – CIRAU, 

repassar valores para quitação de despesas, na forma que especifica, e da outras 

providencias”. Como nenhum Vereador desejou se manifestar o Projeto foi colocado em 

apreciação e aprovado por unanimidade. Dando continuidade o Presidente solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura do Ofício de Gabinete n° 334/2017, juntamente com o Projeto de 

Lei n° 079/2017 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”. O vereador Jandir Martinelli colocou que é um projeto 

importante principalmente para quem tem aviários, por causa da limpeza, e estivem pela manha 

com o assessor jurídico para fazer uma emenda para ser fornecido quatro horas para cada 

produtor, mas seria inconstitucional pois o vereador não pode gerar gastos, e então pediu vista 



do projeto, e é uma emenda do vereador Covati de cem mil e teria muito custo, e falou com um 

proprietário que gastou quatro mil e duzentos reais na limpeza do aviário. O vereador Rodrigo 

Brun colocou que o projeto deveria ser votado hoje na maneira que esta e depois numa próxima 

sessão sugerir mudança. Colocado o pedido de vista em votação foi aprovado por maioria com 

cinco votos favoráveis: Enio Celi, Elio Gadenz, Sergio Senhori, Nedi Hirschheiter, Jandir 

Martinelli e quatro votos contrários: Juliano Sakrezenski, Cleomar Santa Catarina, Fabio Junior 

de Oliveira e Rodrigo J. Brun. Passando para ordem do poder legislativo foi solicitado ao 

Secretário que fizesse a leitura da Indicação nº 073/2017, Apresentada pelas Bancadas do PTB-

PRB-PDT, que “Solicita que seja instalado um ponto com hidrômetro especifico para abastecer 

com agua o caminhão do corpo de bombeiros, quando a necessidade”. O Vereador Sergio 

Senhori colocou que já aconteceu de o caminhão de bombeiros vir fazer socorro na cidade e ter 

que abastecer na caixa de agua onde demora demais, e dependendo a situação não tem tanto 

tempo a perder e com este hidrômetro seria mais rápido o socorro. Colocada em votação a 

matéria foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitado ao Secretário que fizesse a 

leitura da Indicação nº 074/2017, Apresentada pelas Bancadas do PTB-PRB-PDT, que “Solicita 

serviço de retroescavadeira na propriedade do senhor Dulcimar Cararo o mesmo a muito 

tempo esta solicitando o serviço”. O Vereador Jandir Martinelli colocou que este produtor 

precisa da letro para arrumar a estrada de lavoura para subir com as maquinas e já vem 

solicitando a muito tempo, e não esta sendo feito, foi ligado nas garagens e disseram que não 

próximos dias o serviço seria feito. O vereador Juliano Sakresenski colocou que é favorável a 

indicação, mas que temos que ter cuidado pois estamos sem o projeto das divisa de municípios e 

que setenta a oitenta por cento das terras dele são forra do município, então só pra deixar claro 

que não podemos fazer este serviço. Colocada em votação a matéria foi aprovada por 

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

075/2017, Apresentada pelas Bancadas do PTB-PRB-PDT, que “Solicita abertura de estradas 

da Linha que da aceso a linha que inicia na propriedade do Sr. Nelson Fae se estendo ate a 

propriedade do Sr. Clovis Santim com cascalhamento e passagem do rolo na propriedade, 

seguindo adiante na propriedade do Sr. Ademir Gaspareto ate a divisa com Barão de 

Cotegipe”. O Vereador Jandir Martinelli colocou que a estrada esta bastante ruim e passa o 

transporte escolar, e espera que nos próximos dias este serviço seja feito, principalmente na 

propriedade do senhor Clovis Santin. Colocada em votação a matéria foi aprovada por 

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

076/2017, Apresentada pelas Bancadas do PTB-PRB-PDT, que “Solicita auxilia na construção 

de área de serviço e sanitários na propriedade da senhora Ângela Maria Ortiz a mesma 

pertence a comunidade Valentim Berti no momento se encontra com dificuldades financeiras 

por isso solicita auxilio ao Poder Executivo’’. O Vereador Jandir Martinelli colocou que 

quando o prefeitura puder ajudar com materiais ou com funcionários, numa construção para 

lazer, e lhe falou que conversou com o prefeito uns dias atrás e que ele falou que estaria com 



dificuldade em fazer no momento, mas como ela me pediu e estamos no direito de fazer 

indicações. Colocada em votação a matéria foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

solicitado ao Secretário que fizesse a leitura da Indicação nº 077/2017, Apresentada pelas 

Bancadas do PTB-PRB-PDT, que “Solicita auxilia com rede de Luz Trifásica solicitada pelo 

proprietário Nelson Fae residente na Linha Valentin Berti, pois em sua propriedade a luz 

existente é fraca, e o mesmo esta disposto a colaborar com parte dos custos’’. O Vereador 

Jandir Martinelli colocou que o priprietaria esta com a luz fraca e vai ajudar nos custos, e tem 

gado de corte, e presiza usar a forrageira, e como a energia é fraca não toca a mesma. O 

vereador Elio Gadens colocou que esteve conversando com este senhor também e que ele 

necessita mesmo desta ajuda e que ele também merece ser beneficiado, e vai ser favorável a 

indicação. Colocada em votação a matéria foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

solicitado ao Secretário que fizesse a leitura da Indicação nº 078/2017, Apresentada pelas 

Bancadas do PTB-PRB-PDT, que “Solicita ao poder executivo que seja alterado o projeto de 

lei 079/2017 de 09 novembro de 2017 que as primeiras quatro horas da maquina mini 

carregador sejam gratuitas, para cada beneficiado’’. O Vereador Elio Gadenz colocou que esta 

maquina vem em boa hora, e vai ser muito usada por quem tem aviário, e pedimos esta quatro 

horas gratuitas e se baseiam esta horas por URM no valor de oitenta e três reais a hora, e que 

tem maquinas com este valos bem menores, e que estas quatro horas vai ajudar muito, e esta 

maquina veio de uma emenda de cem mil reais que foi mandada pelo deputado Covati. O 

vereador Jandir Martinelli colocou que esta indicação justifica o pedido de vista, e esta maquina 

não vai servir só para limpar aviários mas sim em que necessitar ela, e se o prefeito puder 

modificar o projeto e incluir as quaro horas seria melhor. Colocada em votação a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Passado para os esclarecimentos pessoais, o Vereador Enio Celi 

colocou sobre o asfalto sendo uma obra tão sonhada pelo município e agradecer ao governador 

Sartori e ao nosso deputado Capoani que muito lutou por isso, a administração municipal que 

lutou juntamente com os vereadores para que esta obra acontecesse, e é uma conquista de todos, 

os prefeitos passados também lutaram mas não tiveram muito êxito, mas essa administração 

lutou na administração passado e nesta também e somos testemunhas disto, e esteve 

conversando com o Capuani pela parte da tarde, sobre a questão dos três quilômetros de estrada 

de chão e amanha vai dar um retorno, e temos que dão valor a quem luta por nosso município, 

ano que vem as eleições estão ai, e temos que deixar um pouco de lado as questões partidárias, e 

vota para que m realmente trabalho para o município o Capuani sempre defendeu nos, o 

governado r deu uma castigada nos funcionários, mas as coisas estão entrando nos eixos. O 

vereador Jandir Martinelli colocou que são autores de mais de cinquenta indicações, muitas foi 

atendido, e a câmara tem um bom dialogo, e batalha bastante para o povo, independente de ter 

me votado ou não, e fez a indicação para o Gilberto Tortelli e o cascalho esta lá na propriedade, 

e na sua linha foi ajeitada a estrada esta semana, outra indicação foi a estrada sentido Tomaluski 

ate a divisa com São Valentim foi cascalhada e passado ao rolo, e quem paga os salários dos 



vereadores são vocês trabalhadores, através dos impostos de quem trabalha, então tem que 

cobrar nossos serviços. E que depois das eleições visitou aproximadamente cento e cinquenta 

famílias, agradecendo os votos e se colocando em disposição para o que eles precisarem. Sem 

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

Ordinária. 

 

Ponte Preta, RS, Sala das Sessões, 13 de Novembro de 2017. 
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