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ATA N. 025/2018, da Quinta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 

Pontes Gestal, no 2° Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 22 de 

novembro de 2018. Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois 

mil e dezoito (22/11/2018), realizou-se a Quinta Sessão Extraordinária 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 Tores Luchi, precisamente às 11:30 horas, 
observadas as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus Nosso 

Senhor, foi iniciada a sessão. Em seguida a segunda secretária efetuou a 

chamada dos senhores vereadores, constatando a ausência dos vereadores 

Francisco Braz Bernardo, Danúbia Luzia de Faria e lonice Aparecida Romualdo 

da Silva. Havendo número regimental declarou aberta a sessão. Ato contínuo 

informou o senhor presidente informou aos vereadores que o projeto de lei n° 

019/2018, foi retirado da pauta para adequação. Em seguida solicitou ao 

primeiro secretário que procedesse a leitura do Projeto de Lei n° 20, de 12 de 

novembro de 2018, que: "Dá nova redação as alíneas "a" e "d" do Art. 42  da Lei 
Orçamentária Anual de 2018 do Município de Pontes Gestal e artigos 11 e 12 

da Lei 1.325 de 22 de junho de 2017, de forma não cumulativa". Oportunidade 

em que o vereador Sidnilson pediu dispensa da leitura do projeto, pois já fora 

lido em audiência pública. Em votação a dispensa da leitura do projeto foi 

aprovado por todos presentes. Declarando o senhor presidente aprovado o 

pedido de dispensa da leitura do projeto. Informou o senhor presidente que 
referido Projeto de Lei recebeu Parecer favorável da Comissão de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação. Em discussão os Pareceres, não houve 
manifestação. Em votação os Pareceres, foi aprovado por todos. Declarando o 
senhor presidente aprovado por unanimidade de votos dos presentes aos 
Pareceres n° 029/C1R/2018 e n° 029/CF0/2018. Passou-se para a deliberação 

do projeto em questão. Em discussão, não houve manifestação Em votação, foi 

aprovado por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por 

unanimidade de votos dos presentes o Projeto de Lei n° 20, de 12 de novembro 

de 2018, que: "Dá nova redação as alíneas "a" e "d" do Art. 42  da Lei 
Orçamentária Anual de 2018 do Município de Pontes Gestal e artigos 11 e 12 

da Lei 1.325 de 22 de junho de 2017, de forma não cumulativa". Nada mais 

havendo na pauta da presente sessão, agradeceu a Deus pelo bom andamento 

dos trabalhos. Declarando encerrada a presente ssão. 
Fidelcino Torres Luchi — Presidente 

Jerrjr Gustavo de Souza Lemes — 12 secretário 
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