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ATA N. 05/2019, da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes 
Gestal, no 32  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 06 de março de 2019. Aos 

seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (06/03/2019), realizou-se a 

Terceira 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° 04/2019 da segunda sessão ordinária realizada em data de 19 de 

dezembro de 2018. Em discussão, a Vereadora lonice disse que constou pouco de sua 

fala, e que deveria constar por completo tudo que disse na sessão anterior. Em 

votação a Ata foi aprovada por sete votos favoráveis e um contrário. Declarando o 

senhor Presidente aprovada a Ata n° 04/2019, por sete votos favoráveis e um 

contrário da vereadora lonice Aparecida Romualdo da Silva. Não havendo expediente 

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

leitura do Ofício n° C.C.A n° 767/2019, referente ao TC — 001083/011/15. Após a 
leitura informou o senhor presidente que referidos documentos encontravam-se na 

secretaria da Câmara à disposição dos senhores vereadores. Não havendo expediente 

recebido dos senhores vereadores, tampouco vereadores inscritos para a explicação 

pessoal, encerrou-se o Expediente da presente sessão. Não havendo vereadores 

inscritos para o uso da tribuna e nem matéria pautada para a Ordem do Dia, o senhor 

presidente agradeceu a Deus pelo bom andamento dos trabalhos, convocando a 

todos para a próxima sessão ordinária prevista para o dia 19 de março de 2019 às 
19:00 horas. Declarando encerrada 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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