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ATA N.° 027/2018, da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Pontes Gestal, no 2° Exercício da 13g Legislatura, realizada no dia 18 de dezembro de 

2018. Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito 

(18/12/2018), realizou-se a Vigésima Segunda 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° 026/2018 da vigésima primeira sessão ordinária realizada em data 

de 04 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° 

026/2018, por unanimidade de votos. Passou-se ao expediente recebido do 

Executivo, informou o senhor presidente que foi protocolado os seguintes projetos 

de lei: Projeto de Lei n° 021, de 10 de dezembro de 2018, que: " Dispõe sobre a 

regulamentação do período de gozo de férias dos profissionais do quadro do 

magistério público municipal de Pontes Gestal"; Projeto de Lei n° 022, de 17 de 

dezembro 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; e, Projeto de Lei n° 023, de 

17 de dezembro de 2018, que: "Dispõe sobre autorização legislativa para abertura de 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2018 e dá outras 

providências". Lembrou que referidos projetos seriam lidos, discutidos e votados na 
Ordem do Dia da presente sessão. Em seguida o senhor presidente solicitou ao 
secretario que procedesse a leitura do do Ofício n° 405/NBS/2018, substituindo 
anexos do projeto de lei n° 018/2018, oportunidade em que o vereador Jerry pediu 

dispensa da leitura do ofício. Em votação o pedido de dispensa da leitura do ofício foi 

aprovado por todos. Declarando o senhor presidente aprovado o pedido de dispensa 

da leitura do ofício n° 405/NBS/2018. Não havendo Expediente recebido de Diversos, 

passou-se ao Expediente recebido dos senhores vereadores, efetuando-se a leitura 
da Emenda Supressiva n° 02/2018, de autoria da Comissão de Justiça e Redação ao 
projeto de lei n° 18/2018, que: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Pontes Gestal- SP, para o exercício de 2018". Informou o senhor presidente que 

referida Emenda será, lida, discutida e votada 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 
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projeto de lei n2  18/2018, que: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Pontes Gestal-SP, para o exercício de 201811, Oportunidade em que o vereador 

Sidnilson pediu dispensa da leitura do Projeto, pois já fora lido . Em votação o pedido 

de dispensa da leitura do projeto foi aprovado por todos. Declarando o senhor 

presidente aprovado o pedido de dispensa da leitura do projeto de lei n2  018/2018. 

Em seguida procedeu-se a leitura da Emenda Supressiva n2  02/2018, ao Projeto de lei 

n° 018. Em discussão, não houve manifestação. Em votação, foi aprovado por todos. 

Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade de votos a Emenda 

Supressiva n2  02/2018, ao projeto de lei n° 02/2018. 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° 
031/C1R/2018, n2  031/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 o Projeto de lei 

n° 18/2018, que: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontes Gestal-

SP, para o exercício de 2018". Em seguida solicitou o senhor presidente ao secretário 

a proceder a leitura do projeto de lei n2  21/2018, que: "Dispõe sobre a 

regulamentação do período de gozo de férias dos profissionais do quadro do 

magistério público municipal de Pontes Gestal. 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° 032/CJR/2018, n2 

032/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 o Projeto de lei n2  21/2018, que: 
"Dispõe sobre a regulamentação do período de gozo de férias dos profissionais do 

quadro do magistério público municipal de Pontes Gestal." Em seguida efetuou-se a 
leitura do projeto de lei n2  22/2018, que: "Dá nova redação as alíneas "a" e "d" do 
Art. 49  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 Ricardo pediu dispensa da leitura do Projeto. Em votação o 

pedido de dispensa da leitura do projeto foi aprovado por todos. Declarando o 

senhor presidente aprovado o pedido de dispensa da leitura do projeto de lei n° 

022/2018. 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° 033/C1R/2018, n2  033/CF0/2018. Passou-se para a deliberação 
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do projeto em questão. Em discussão, a vereadora lonice manifestou que o Projeto 

chegou nesta Casa, a menos de 40 dias. Que falta fazer um melhor planejamento. 

Que o outro Projeto aumentou para os 18%, e agora quer passar para 20%. 

Questionou se não sabiam antes que os 18% não iria dar. Em votação, foi aprovado 

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° 

22/2018, 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". Ato contínuo o senhor presidente solicitou 

ao secretário para efetuar a leitura do projeto de lei n° 23/2018 oportunidade em 

que o vereador Sebastião pediu dispensa da leitura do ofício. Em votação o pedido de 

dispensa da leitura do ofício foi aprovado por todos. Declarando o senhor presidente 

aprovado o pedido de dispensa da leitura do Projeto de lei n° 23/2018. 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° 

034/CJR/2018, n° 034/CF0/2018. Passou-se para a deliberação do projeto em 
questão. Em discussão, a vereadora lonice manifestou que na última audiência 

pública foi falado que a arrecadação tinha caído. Hoje os munícipes vão no posto e 

não tem remédio para nada. Agora chega Projeto que tem excesso de arrecadação, e 

não paga nem o posto de gasolina. Disse que se a prefeitura vir aqui e explicar onde 

que está colocando esse excesso de arrecadação, talvez vote. Disse ser contra o 

projeto. Em votação, foi aprovado 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° 23/2018, que: "Dispõe sobre autorização 

legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 

2018 e dá outras providências. Tendo em vista ser a última sessão na Presidência, o 

Presidente Fidelcino agradeceu os vereadores, e se desculpou para no caso de ter 

feito alguma coisa errada, inclusive com os funcionários. A Vereadora lonice 

agradeceu o Presidente, disse terem diferenças mas que o Presidente Fidelcino 

sempre a tratou muito bem. Disse que o presidente foi muito leal com a mesma, que 

foi um presidente exemplar e o parabenizou, por sempre ser ímpar. O Presidente 

Fidelcino agradeceu as palavras da Vereadora. Ao final, o Presidente lembrou a todos 

que em virtude do recesso legislativo a próxima sessão ordinária esta prevista para o 
dia 05 de fevereiro de 2019 às 19:00 hor. 4 	arando ncerrada a sessão. 
Fidelcino Torres Luchi - Presidente 

Jerry Gustavo de Souza Lemes - 19  Sec 
Danúbia Luzia de Faria - 2° secretaria 
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