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ATA N. 01/2019, da Primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pontes 

Gesta', no 32  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 21 de janeiro de 2019. Aos 
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (21/01/2019), 

realizou-se a Primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, 

no 32  Exercício da 132  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 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° 028/2018 da sexta sessão extraordinária 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° 028/2018, 

por unanimidade de votos. Ato contínuo solicitou o senhor presidente ao secretário a 

proceder a leitura do projeto de lei n° 01/2019, que: "Dispõe sobre a recomposição 

de revisões gerais da remuneração de exercícios anteriores do funcionalismo 

municipal e dá outras providências". Informou o senhor presidente que referido 

Projeto de Lei recebeu Pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento 

e Justiça e Redação. Em discussão os Pareceres, não houve manifestação. Em votação 

os Pareceres, foram aprovados por todos. Declarando o senhor presidente aprovado 
por unanimidade de votos os Pareceres n° 01/C1R/2019, n2  01/CF0/2019. Passou-se 
para a deliberação do projeto em questão. Em discussão, o vereador Ricardo disse 

desde já manifestar que é contra o projeto, que é uma vergonha dar menos de 1% ao 

mês, sendo que a 3 anos já não tem aumento. Em votação, foi rejeitado por todos. 
Declarando o senhor presidente rejeitado por unanimidade de votos o Projeto de lei 

n° 02/2019, que: "Revoga a Lei Municipal n° 1.172, de 17 de outubro de 2011 e dá 

outras providências". Em seguida procedeu-se a leitura do projeto de lei n° 02/2019, 

que: "Revoga a Lei Municipal n° 1.172, de 17 de outubro de 2011 e dá outras 

providências". Informou o senhor presidente que referido Projeto de Lei recebeu 

Pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. 

Em discussão os Pareceres, não houve manifestação. Em votação os Pareceres, foram 

aprovados por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade de 

votos os Pareceres n° 02/CJR/2019, n° 02/CF0/2019. Passou-se para a deliberação do 

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

rejeitado por todos. Declarando o senhor presidente rejeitado por unanimidade de 

votos o Projeto de lei n° 2/2019, que: "Revoga a Lei n° 02, de 17 de janeiro de 2019, 

que: "Revoga a Lei Municipal n° 1.172, de 17 de outubro de 2011 e dá outras 

providências". Em seguida efetuou-se a leitura do projeto de lei n° 03/2019, que: 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Vale Alimentação aos servidores 
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públicos municipais e dá outras providências". Informou o senhor presidente que 

referido Projeto de Lei recebeu Pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação. Em discussão os Pareceres, não houve manifestação. 

Em votação os Pareceres, foram aprovados por todos. Declarando o senhor 

presidente aprovado por unanimidade de votos os Pareceres n° 03/CJR/2019, 

03/CF0/2019. Passou-se para a deliberação do projeto em questão. Em discussão, o 
vereador Sebastião, primeiramente, agradeceu a presença de todos, e manifestou ser 

contra o Projeto, que mantem a sua opinião e quer ajudar a todos. A Vereadora 

lonice disse que no dia em que foi feita reunião dos funcionários, perguntou se todos 

os funcionários estavam de acordo. Disse que a eleitora Walkiria ligou falando que 

não era a favor de rejeitar o Projeto. Disse que já foram na Justiça por causa de 

Portaria sobre ticket e perderam. Que gostaria que todo mundo tivesse ticket, e que 

pensou em pedir vista até entrarem com processo judicial. Relatou que quando 

precisou, a Walkiria trabalhou de graça, e arrumou votos para a mesma na campanha 

eleitoral. Em seguida a Vereadora leu parte do Estatuto dos Funcionários. Ao final, 

disse que o dia que os funcionários votarem nela, vou ser favorável aos funcionários 

também. O Vereador Ricardo, disse que a Câmara está cheia de funcionários, e 

manifestou estar apoiando todos. O Vereador Fidelcino manifestou que não é 

vereador só para quem votou nele, que é vereador para toda a população. O 

Vereador Francisco agradeceu a presença de todos. Disse que para cortar o ticket 

tem que cortar os funcionários comissionados primeiro. O Vereador Márcio disse que 

é conhecido como Márcio me ajuda, e que agora se os funcionários precisam de sua 
ajuda, votará pelos funcionários. O Vereador Jerry, por seu turno, cumprimentou 

todos os presentes. Disse que 87 funcionários recebem menos de 3 mil. Que com 

esse Vale, a Prefeitura gasta em torno de 28 mil a 30 mil reais por mês, e que o vale é 

gasto só dentro do município de Pontes Gestal, que é distribuição de renda no local. 
Disse que na Fazenda e na Usina o Vale é muito maior, e que em qualquer empresa 

que vai, todo mundo ganha o Vale igualmente, além do valor ser bem maior. Quem 
tem os salários maiores, são pessoas que estudaram mais, que fizeram pós 

graduação, deixaram suas famílias para ir estudar, que recebem por mérito, e que o 

Vale não pode ser retirado. Disse que se aprovarem essa lei, não estarão dando o 

ticket para quem recebe 3 mil reais, mas sim tirando de quem recebe mais, e que se 

aprovarem, não terão sequer o direito de entrarem na justiça. A Vereadora Danúbia, 

disse que falar não é a melhor opção, que têm que agir na hora do voto. Manifestou 

que todos merecem o ticket. O Presidente Sidnilson, disse que concorda com o 

Vereador Fidelcino, que é vereador de todos e não só de quem votou nele. A maioria, 

em reunião, decidiu que queria ticket para todos. É funcionário, sempre esteve e vai 

continuar do lado dos funcionários. Disse que o Projeto não é justo com os 

funcionários, que todos são iguais perante o município. Em votação, foi rejeitado por 

sete votos favoráveis e um contrário. Declarando o senhor presidente aprovado por 

sete votos favoráveis e um contrário da vereadora lonice o projeto de lei n° 03/2019, 
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que: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Vale Alimentação aos 

servidores públicos municipais e dá outras providências". Nada mais havendo na 
pauta da presente sessão, agradeceu a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. 

Declarando encerrada a presente sessão. 
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Presiden 
Sebastião Venceslau da Silveira — 1° Secretário 	 # 
Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° secr

i

etárieffir 


	00000001
	00000002
	00000003

