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ATA N.2  07/2019, da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gesta], 
no 32  Exercício da 132  Legislatura, realizada no dia 02 de abril de 2019. Aos dois dias 
do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (02/04/2019), realizou-se a Quinta 
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, no 22  Exercício da 132 
Legislatura, no local de costume, sito a Rua Natale Pazin, n2  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, solicitartdo 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 n2  06/2019 da 
quarta sessão ordinária realizada em data de 19 de março de 2019. Em discussão, 

não houve manifestação. Em votação a Ata foi aprovada por todos. Declarando o 
senhor Presidente aprovada a Ata n2 06/2019, 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 n2 08/2019, que: "Dispõe 

sobre a concessão de subvenção a Fundação Pio XII — "Hospital do Câncer de 
Barretos", Projeto de Lei n2 09/2019, que: "Dispõe sobre a autorização do Município 
a conceder Subvenção a Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças 

Especiais Recanto da Tia Marlene e dá outras providências, Projeto de Lei ri2 10/2019, 

que: "Dispõe sobre a autorização do Município a conceder Subvenção ao Lar São 
Vicente de Paulo e dá outras providências" e Projeto de Lei n2  11/2019, que: "Dispõe 
sobre a concessão de subvenção a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e dá 
outras providências". Referidos projetos seriam encaminhados às comissões para 

emissão de pareceres. Passou-se ao Expediente recebido de Diversos, efetuando-se a 
leitura do Parecer Desfavorável do Tribunal de Contas do Estado TC — 

002233/026/15. Referente as Contas da Prefeitura Municipal Exercício 2015. Ato 

contínuo o senhor presidente solicitou ao segundo secretário para efetuar a leitura 
da Ofício n2  SEM n2 027/2019, do senhor Ricardo Pinheiro Santana, subsecretário de 
relacionamento com municípios,. Em seguida procedeu-se a leitura do Ofício n2 
079/GAM/2019 e n2 084/GAM/2019, de autoria do diretor do GESTALPREV, Gilberto 
Antonio Mariano, referente pendências Previdenciárias do Executivo e Certidão de 
tempo de contribuição, respectivamente. -Informou o senhor presidente que 
referidos documentos encontram-se na secretaria da Câmara a disposição dos 

interessados. Ato contínuo passou-se ao Expediente recebido dos senhores 

vereadores, informou o senhor presidente que recebemos do vereador Jerry Gustavo 
de Souza Lemes o Projeto de Resolução n2  01, que: "Dispõe sobre a criação do 
parlamentar jovem e dá outras providências" e Projeto de Resolução n2 02, que: 
"Dispõe sobre a criação do parlamentar mirim e dá outras providências". Informou o 

senhor presidente que referidos projetos seriam lidos, discutidos e votados na Ordem 
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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 Projeto de Resolução n2  01, que: 
"Dispõe sobre a criação do parlamentar jovem e dá outras providências". Informou o 

senhor presidente que referido Projeto de Resolução 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 n2 08/C1R/2019, n2  08/CF0/2019. Passou-se para a deliberação do projeto 
em questão. Em discussão, primeiramente o vereador Jerry cumprimentou a todos. 

Explicou que os projetos necessitam de duas votações, que um é para o parlamentar 

jovem de nível médio, e mirim é para o ensino fundamental. Ressaltou que após a 

resolução, haverá a devida regulamentação da escola do legislativo. A vereadora 

lonice, questionou se não poderia ser um só projeto, o vereador Jerry respondeu que 

os projetos são separados devido a forma jurídica. Em primeira votação, foi aprovado 

por todos. Declarando o senhor presidente aprovado em primeira discussão e 

votação por unanimidade de votos o Projeto de Resolução n2 01, que: "Dispõe sobre 
a criação do parlamentar jovem e dá outras providências". Em seguida solicitou o 
senhor presidente ao secretário para proceder a leitura do Projeto de Resolução n9  
02, que: "Dispõe sobre a criação do parlamentar mirim e dá outras providências". 

Informou o senhor presidente que referido Projeto de Resolução 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 n2  09/C1R/2019, n9 09/CF0/2019. Passou-se para a deliberação do projeto 
em questão. Em discussão, O vereador Jerry disse que como falou anteriormente, o 

projeto agora é do parlamentar mirim, sendo que o anterior é para ensino médio, e o 

de agora é para alunos do ensino fundamental. O vereador Fidelcino perguntou sobre 

as despesas que a Câmara vai assumir com os projetos, momento em que o vereador 

Jerry explicou que as despesas só serão em relação ao uso comum, como energia, 

água, etc. Informando ainda que se mantém a disposição para quaisquer 

questionamento. Em primeira votação, foi aprovado por todos. Declarando o senhor 

presidente aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade de votos o 
Projeto de Resolução n2  02, que: "Dispõe sobre a criação do parlamentar mirim e dá 
outras providências". 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 16 de abril de 2019 às 19:00 horas. Declarando 
encerrada a presente sessão. 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Presidente 
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