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ATA N. 023/2018, da Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, 

no 2° Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 06 de novembro de 2018. Aos seis dias do 

mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (06/11/2018), realizou-se a Décima Nona 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, no 2° Exercício da 13° Legislatura, 

no local de costume, sito a Rua Natale Pazin, n° 575, centro, nesta cidade, sob a presidência 

do vereador Fidelcino Torres Luchi, secretariado pelo primeiro secretário vereador Jerry 

Gustavo de Souza Lemes e pela segunda secretária Danúbia Luzia de Faria, precisamente às 

19:00 horas, observadas as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus Nosso Senhor, 

foi iniciada a sessão, solicitando ao primeiro secretário que procedesse a chamada dos 

senhores vereadores, constatando a presença de todos. Havendo número regimental 

declarou aberta a sessão. Dando continuidade, procedeu-se a leitura da Ata n° 022/2018 da 

décima oitava sessão ordinária realizada em data de 16 de outubro de 2018. Em discussão, 

não houve manifestação. Em votação a Ata foi aprovada por todos. Declarando o senhor 

Presidente aprovada a Ata n° 022/2018, por unanimidade de votos. Não havendo 

expediente recebido do Executivo passou-se ao expediente de Diversos, procedeu-se a 

leitura do Ofício n° 260/GAM/2018, de autoria do Diretor do GESTALPREV, 

comunicado/relatório referente a não implantação do cálculo atuarial pelo poder executivo. 

Após a leitura o senhor presidente informou que todos vereadores receberam cópia para 

análise. Ato contínuo passou-se ao expediente recebido dos senhores vereadores. Solicitou o 

senhor presidente ao primeiro secretário para efetuar a leitura da Indicação n° 19/2018, de 

autoria do vereador Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, que Indica ao senhor prefeito que 

o mais rápido possível asfalte a via de acesso ao cemitério. O vereador Sidnilson disse que 

em abril de 2017 já havia feito essa Indicação. Já está licitado e foi dado um prazo de 720 

dias para ser concluído a obra. É uma obra pequena que no máximo 180 dias dá para ser 

concluído. A situação naquele trajeto esta lastimável. Não precisamos disso a longo prazo, 

mas sim urgente. Em seguida procedeu-se a leitura da Indicação n° 020/2018, que Indica ao 

senhor prefeito que coloque lixeiras no centro comunitário José Ramos de Araújo e n° 

021/2018, que faça uma lombada na avenida Manieta Braga Teixeira, em frente a casa do 

Laurinho, ambas de autoria do vereador Fidelcino Torres Luchi. Disse que com relação a 

lixeira, o prefeito reclamou que o barba rala usou o clube e deixou sujo. Foi minha filha que 

usou. Não deixou sujo. Juntou-se o lixo e não tem uma lixeira para colocar deixou nos sacos 

e o lixo não foi recolhido. E quanto a lombada os carros descem em alta velocidade e vai 

acabar acontecendo uma tragédia ali. Esta muito perigoso. Não havendo vereadores 

inscritos para explicação pessoal. Encerrou-se o Expediente da presente sessão . Não 

havendo matéria pautada para a Ordem do Dia e vereadores inscritos para o uso da tribuna, 

agradeceu a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Convocando a todos para a próxima 

sessão ordinária prevista para o dia 20 de novemb 	s..  19 : 00 horas. Declarando encerrada a 
presente sessão. 

Fidelcino Torres Luchi — Presidente 

Jerry Gustavo de Souza Lemes — 1° Secre 

Danúbia Luzia de Faria — 22  secretária 
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