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ATA N. 02/2019, da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes 
Gestal, no 32  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 05 de fevereiro de 2019. 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (05/02/2019), 
realizou-se a Primeira 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 Sidnilson dos Reis Donizete 
Cardoso, secretariado pelo primeiro secretário vereador Sebastião Venceslau da 
Silveira e pelo segundo secretário Jerry Gustavo de Souza Lemes, precisamente às 
19:00 horas, observadas as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus Nosso 
Senhor, foi iniciada a sessão, solicitando ao segundo 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° 027/2018 da vigésima segunda sessão ordinária realizada em data 

de 18 de dezembro de 2018. Em discussão, não houve manifestação. Em votação a 
Ata foi aprovada por todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 
027/2018, por unanimidade de votos. Em seguida efetuou-se a leitura da Ata n2  
01/2019 da primeira sessão extraordinária realizada em data de 21 de janeiro de 

2019. Em discussão, não houve manifestação. Em votação a Ata foi aprovada por 
todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 01/2019, por unanimidade 
de votos. Passou-se ao expediente recebido do Executivo, solicitou ao senhor 
presidente que procedesse a leitura do ofício n° 412/NBS/2018, que encaminha 
balancetes da receita e despesa referente a competência de novembro de 2018. Após 
a leitura informou o senhor presidente que referidos balancetes encontram-se na 
secretaria da Câmara à disposição dos senhores vereadores. Não havendo Expediente 
recebido de Diversos, passou-se ao Expediente recebido dos senhores vereadores, 
informou o senhor presidente que foi protocolado nesta Casa o Requerimento n° 
01/2019, de autoria dos senhores vereadores. Referido Requerimento seria lido, 
discutido e votado na Ordem do Dia da presente sessão. Não havendo vereadores 
inscritos para explicação pessoal. Encerrou-se o Expediente da presente sessão. 
Reabriu os trabalhos na Ordem do Dia, solicitando ao secretário para efetuar a 
chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos. Ato contínuo 
solicitou o senhor presidente ao secretário a proceder a leitura do Requerimento n° 
01/2019, que requer do senhor Prefeito cópia de todos os atos do processo licitatório 

modalidade pregão presencial, em que o objeto foi a aquisição de sorvetes para 
distribuição aos alunos no início das atividades escolares e cópia do contrato 
celebrado com a empresa, cópia do empenho, da nota fiscal e da liquidação e 
pagamento. Em discussão a vereadora lonice cumprimentou a todos, disse que só 
uma pessoa se interessou pela venda dos sorvetes, e que a empresa é de Cedral/SP, 
sendo que o sorvete custou R$ 3,20. Relatou que o município não é obrigado a 
adquirir o produto, que adquire se ele quiser, e que não precisa distribuir sorvete no 
primeiro dia de aula. Disse que a nutricionista é quem assina o orçamento da 
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merenda e que foi ela quem pediu o sorvete. Que a população precisa de remédio e 
não de sorvete. O Vereador Jerry disse que essas coisas é para quando se tem 
dinheiro. Que precisa antes, por exemplo, comprar o material escolar para os alunos. 
Se apareceu só uma empresa, devia ter cancelado. Por seu turno, o Vereador Ricardo 
disse que tinha que ter mais empresas, e que as de Ponte Gestal deveriam ter sido 
avisadas. A Vereadora Danúbia disse que o Prefeito não devia ter comprado os 
sorvetes. O Vereador Sebastião disse concordar com todos, que não é contra dar o 
sorvete, mas não concorda com o preço. Disse ainda que o sorvete não tinha 
qualidade. O Vereador Sidnilson disse que está faltando medicamento no posto de 
saúde. Que esse dinheiro daria para comprar muitos medicamentos. Que existem 
muitas outras prioridades, e tem que ser investigado agora. Disse que o próprio 
prefeito está querendo desrespeitar essa Casa. Afirmou que tem que investigar tudo 

que acontece nesse município. O Vereador Márcio disse que não é investigar só os 
sorvetes, temos que investigar as festas que foram realizadas também. Em votação o 

Requerimento n° 01/2019, foi aprovado por todos. Declarando o senhor presidente 
aprovado por unanimidade de votos o Requerimento n2  01/2019, que requer do 
senhor Prefeito cópia de todos os atos do processo licitatório modalidade pregão 
presencial, em que o objeto foi a aquisição de sorvetes para distribuição aos alunos 
no início das atividades escolares e cópia do contrato celebrado com a empresa, 
cópia do empenho, da nota fiscal e da liquidação e pagamento. Nada mais havendo 
na pauta da presente sessão. Agradeceu a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. 
Convocando a todos para a próxima sessão ordinária prevista para o dia 19 de 
fevereiro de 2019 às 19:00 horas. Declarando encerr.da a sessão. 
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Presiden 
Sebastião Venceslau da Silveira — 1° Secretário 
Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° secretária 
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