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ATA N. 04/2019, da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes 
Gestal, no 32  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 19 de fevereiro de 2019. 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (19/02/2019), 
realizou-se a Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, no 2° 
Exercício da 13° Legislatura, no local de costume, sito a Rua Natale Pazin, n9  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° 02/2019 da primeira sessão ordinária realizada em data de 05 de 

fevereiro de 2019. Em discussão, não houve manifestação. Em votação a Ata foi 
aprovada por todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 02/2019, por 
unanimidade de votos. Em seguida o senhor presidente solicitou ao secretário para 
efetuar a leitura da Ata n° 03/2019 da segunda sessão extraordinária realizada em 
data de 13 de fevereiro de 2019. Em discussão, não houve manifestação. Em votação 
a Ata foi aprovada por todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 
03/2019, 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° 04/2019, que: "Dispõe sobre autorização legislativa para abertura 
de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2019 e dá outras 
providências", Projeto de Lei n° 05/2019, que: "Dispõe sobre autorização legislativa 
para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2019 e dá 
outras providências", Projeto de Lei n° 06/2019, que: "Dispõe sobre autorização 
legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 
2019 e dá outras providências" e Projeto de Lei n° 07/2019, que: "Dispõe sobre 
autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento do 
exercício de 2019 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 Ofício n° 21/NBS/2019, 
que encaminha balancetes da receita e da despesa referente a competência de 2018. 
Informou o senhor presidente que referidos balancetes encontram-se a disposição 

dos senhores vereadores na secretaria da Câmara. Passou-se ao Expediente recebido 
de Diversos, efetuando-se a leitura dos Ofícios n° 015/GAM/2019 e n° 
021/GAM/2019, de autoria do diretor do GESTALPREV, Gilberto Antonio Mariano, 
referente pendências Previdenciárias do Executivo. Informou o senhor presidente 
que referidos documentos encontram-se a disposição dos senhores vereadores na 
secretaria da Câmara. Ato contínuo passou-se ao Expediente recebido dos senhores 
vereadores, procedendo-se a leitura da Indicação n2  01/2019, de autoria do vereador 
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Jerry Gustavo de Souza Lemes. Justificou que fez uma visita na Casa da Criança e 

constatou que não há parque para as crianças brincarem na área externa. Só alguns 
brinquedos na parte interna. Na creche que foi desativada tem um parquinho que 
esta estragando. Por isso solicita ao senhor prefeito que retira o parque da creche 
desativada e instale na Casa da Criança. 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 Projeto de Lei n2  04/2019, 
que: "Dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial 
no orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências", Oportunidade em que 
o vereador Fidelcino pediu dispensa da leitura dos Projetos n2  04, 05, 06, e 07 de 
2019, pois já fora lido em audiência pública. Em votação o pedido de dispensa da 
leitura dos projetos foi aprovado por todos. Declarando o senhor presidente 
aprovado o pedido de dispensa da leitura dos Projetos n2  04, 05, 06, e 07 de 2019. 
Passou-se para a deliberação do projeto de lei n2  04/2019. Informou o senhor 
presidente que referido Projeto de Lei 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 n2  04/0R/2019, 
n2  04/CF0/2019. Passou-se para a deliberação do projeto em questão. Em discussão, 
a Vereadora lonice disse que no ano de 2017, quando entrou na câmara, os 
deficientes físicos e pessoas necessitadas falavam que precisavam de ambulância 
adaptada. Que foi falar com o prefeito, e ligou para o Deputado Aldo Demarque, 
pedindo a ambulância. Disse que o pedido foi atendido e agradeceu o Deputado, 
acrescentando que o Deputado enviaria mais 100 mil para Pontes Gestal, destinado a 
saúde para o ano de 2019. Em votação, foi aprovado por todos. Declarando o senhor 
presidente aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei n2  04/2019, que: 
"Dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no 
orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências". Em seguida passou-se 
para a deliberação do projeto de lei n2  05/2019. Informou o senhor presidente que 
referido Projeto de Lei 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 n2 05/0R/2019, n2  05/CF0/2019. 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 05/2019, que: "Dispõe sobre autorização 
legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 
2019 e dá outras providências'. Ato contínuo passou-se para a deliberação do 
projeto de lei n2  06/2019. Informou o senhor presidente que referido Projeto de Lei 
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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 n2  06/CIR/2019, n2  06/CF0/2019. 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  06/2019, que: "Dispõe sobre autorização legislativa para 
abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2019 e dá outras 
providências". Passou-se para a deliberação do projeto de lei n2  07/2019. Informou o 
senhor presidente que referido Projeto de Lei 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 n2  07/CJR/2019, 
n2  07/Cr0/2019. 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  07/2019, que: 
"Dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no 
orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências". Passou-se ao uso da 
Tribuna. Com  a palavra a vereadora lonice agradeceu os presentes. Disse que tem um 
documento do ex presidente da Câmara, que a autoriza a usar o plenário, assim como 
disponibiliza o uso do computador para todos os vereadores, sendo que não teria 
dinheiro para fazer os gabinetes. Disse que no ano de 2017 foi devolvido 100 mil 

reais, e em 2018 foi devolvido mais 90 mil reais, e o vereador não tem gabinete e 

computador para trabalhar. Disse que no começo do ano foi surpreendida de que o 
plenário não poderia mais ser usado pelo vereador e que fez um Boletim de 
Ocorrência. Disse ainda que pediu cópia da denúncia formulada contra o Prefeito 
para distribuir para a população, e que as copias não foram tiradas. Que então o 
vereador não é nada. Disse que todo mundo tem as chaves da Câmara, e vereador 
não pode entrar, acrescentando que quem manda dentro da Câmara é o vereador. 
Reivindicou para que o vereador tenha um gabinete, um local para trabalhar. O 
Vereador Fidelcino disse que o dinheiro foi devolvido em 2017 porque o município 
estava devendo, e em 2018 porque seria para comprar um ônibus para o transporte 
da população para irem trabalhar em Votuporanga, sendo esses os motivos da 
devolução, que entendeu ser necessário. O Vereador Sidnilson disse parabenizar o 
Vereador Fidelcino porque o emprego da população é mais importante que tudo, e 
acrescentou que com o requerimento de local para atendimento feito pela vereadora 
lonice, expediu Oficio pedindo ao Prefeito a disponibilização de um prédio para 

atendimento dos Vereadores. O vereador Jerry, devidamente inscrito para uso da 

Tribuna, agradeceu a presença de todos. Disse agradecer a Deputada Clélia Gomes 
por enviar 50 mil reais para a área da saúde. Disse que em breve será protocolado 
nesta Casa, um projeto chamado Escola do Legislativo. Explicou que é uma escola, 
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aqui dentro da Câmara Municipal. Disse que a câmara terá autonomia para fazer 
cursos e palestras, e que essa escola do legislativo é esse projeto, com autonomia 
dentro da câmara, convidando os demais Vereador para conhecer o Projeto em 
Votuporanga e demais cidades da Região. Disse que dentro do Projeto, tem o 
Parlamento Jovem e Vereador Mirim, e que os projetos dos estudantes poderiam ser 
apadrinhados por algum vereador ou pelo executivo. Ao final, pediu a aprovação do 
Projeto pelos Vereadores. Nada mais havendo na pauta da presente sessão, 
agradeceu a Deus pelo bom andamento dos trabalhos . Convocando a todos próxima 
sessão ordinária esta prevista para o dia 06 de março de 2019 às 19:00 horas. 
Declarando encerrada a sessão. 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — President ;010!„,,.. 
Sebastião Venceslau da Silveira — 1° Secretárioenri -4Y.121"1  
Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° Secretário  
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