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ATA N. 08/2019, da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, 

no 39  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 16 de abril de 2019. Aos dezesseis 

dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (16/04/2019), realizou-se a Sexta 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gesta!, no 39  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. Ato contínuo solicitou ao senhor secretário para promover a leitura 

do Ofício Especial, referente a renúncia do cargo de 1° secretário da mesa do 

vereador Sebastião Venceslau da Silveira. Informou o senhor presidente que em 

virtude da renúncia do vereador Sebastião, nos precisos termos do Regimento 

Interno, promoveria a Eleição para preencher o cargo de 12 secretário da Mesa. 

Lembrou que o Regimento Interno determina que a votação seja secreta. Como há 

apenas uma vereadora interessada -vereadora Danúbia Luzia de Faria- a votação será 

SIM ou Não. Solicitou ao secretário que apresentasse uma cédula de votação, para 

conhecimento de todo o plenário. O processo de votação seria da seguinte forma: 

convidaria o vereador pelo nome em ordem alfabética, este apanharia a cédula de 

votação, após a rubrica da Presidência e do senhor secretário. Dirigirá até o armário 

do som à nossa esquerda, assinalará SIM ou NÃO na cédula de votação e depositará 

na urna improvisada, estrategicamente colocada sobre a Mesa Diretora à vista de 
todos. Concluída a votação, solicitou'ao secretário Jerry para fazer a apuração e 

convidou os vereadores Ricardo e Márcio para servirem de escrutinadores na 
apuração. Apurou-se o seguinte resultado: a vereadora Danúbia obteve oito votos 

sim e um não. Declarando o senhor presidente eleita e empossada a primeira 
secretária da Mesa a vereadora Danúbia Luzia de Faria. Dando continuidade, 

procedeu-se a leitura da Ata n° 07/2019 da quinta sessão ordinária realizada em data 

de 02 de abril de 2019. Em discussão, não houve manifestação. Em votação a Ata foi 

aprovada por todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 07/2019, por 

unanimidade de votos. Passou-se ao expediente recebido do Executivo, informou o 

senhor presidente que foi protocolado o Projeto de Lei Complementar n° 11/2019, 

que: "Dispõe sobre a extinção de cargo de provimento em comissão e dá outras 

providências". Referido projeto seria encaminhado às comissões para emissão de 

pareceres. Em seguida solicitou a leitura do Ofício n° 086/NBS/2019, que encaminha 

balancetes referente a competência de janeiro e fevereiro de 2019. Referidos 

balancetes encontram-se na secretaria da Câmara à disposição dos senhores 

vereadores. Passou-se ao Expediente recebido de Diversos, efetuando-se a leitura do 
Ofício n° 105/GAM/2019, de autoria do diretor do GESTALPREV, Gilberto Antonio 
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Mariano, referente pendências Previdenciárias do Executivo e referente Certidão de 

tempo de contribuição, respectivamente. Informou o senhor presidente que referido 

documento encontra-se na secretaria da Câmara a disposição dos interessados. Ato 

contínuo passou-se ao Expediente recebido dos senhores vereadores. Informou o 

senhor presidente que foi protocolada a Moção de Congratulação n° 01/2019, de 

autoria do vereador Sidnilson, referida matéria seria lida, discutida e votada na 

Ordem do Dia da presente sessão. Em seguida efetuou-se a leitura da Indicação n° 

03/2019, de autoria do vereador Márcio. Em sua justificativa disse que a estrada já 

estava sendo arrumada e os mata-burros já seriam instalados. Em seguida procedeu-

se a a leitura da Indicação n° 04/2019, de autoria do vereador Jerry. Justificou que no 
local existe uma igreja e grande fluxo de pessoas, sendo perigoso o transito no local. 

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 ng 01, que: "Dispõe sobre a criação do parlamentar jovem e dá 

outras providências". Oportunidade em que o vereador Jerry 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 por unanimidade de 

votos o pedido de dispensa da leitura do Projeto. Passou-se para a deliberação do 

projeto em questão. Em segunda discussão, não houve manifestação. Em segunda 

votação, foi aprovado por todos. Declarando o senhor presidente aprovado em 

segunda 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 n2 02, que: "Dispõe sobre a criação do parlamentar mirim e dá outras 

providências". Oportunidade em que o vereador Jerry 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 por unanimidade de votos o pedido 
de dispensa da leitura do Projeto. Passou-se para a deliberação do projeto em 

questão. Em segunda discussão, não houve manifestação. Em segunda votação, foi 
aprovado por todos. Declarando o senhor presidente aprovado em segunda 

discussão e votação por unanimidade de votos o Projeto de Resolução n° 02, que: 

"Dispõe sobre a criação do parlamento mirim e dá outras providências". Ato contínuo 

solicitou o senhor presidente ao secretário a proceder a leitura do Projeto de Lei n° 
08/2019, que: "Dispõe sobre a concessão de subvenção a Fundação Pio XII — Hospital 

do Câncer de Barretos", oportunidade em que o vereador Fidelcino pediu dispensa da 

leitura dos Projetos n° 08, 09, 10 e 11 de 2019, pois já foram lidos 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 n° 08, 09, 10, e 11 de 2019. Passou-se para a deliberação do projeto de lei 
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n2  08/2019. 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° 10/CM/2019, n° 10/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 n° 08/2019, que: que: "Dispõe sobre a concessão de subvenção 

a Fundação Pio XII — Hospital do Câncer de Barretos". Passou-se para a deliberação 

do projeto de lei n° 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 Tia Marlene 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° 11/CJR/2019, 

n° 11/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 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 Tia Marlene e dá 

outras providências". Passou-se para a deliberação do projeto de lei n° 10/2019, que: 

"Dispõe sobre a autorização do Município a Conceder Subvenção ao Lar São Vicente 

de Paulo 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° 12/C1R/2019, n° 12/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 n° 10/2019, que: "Dispõe sobre a autorização 

do Município a Conceder Subvenção ao Lar São Vicente de Paulo e dá outras 

providências". Passou-se para a deliberação do projeto de lei n° 11/2019, que: 

"Dispõe sobre a concessão de Subvenção a Santa Casa de Misericórdia de 

Votuporanga 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° 13/CJR/2019, n° 13/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 
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unanimidade de votos o projeto de lei n° 11/2019, que: "Dispõe sobre a concessão 

de Subvenção a Santa casa de Misericórdia de Votuporanga e dá outras 

providências". Em seguida o senhor presidente solicitou ao secretário para efetuar a 

leitura da Moção de Congratulação n° 01/2019, de autoria do vereador Sidnilson dos 
Reis Donizete Cardoso, aos policiais militares Lucas Lima Teixeira e Sandro Henrique 

Demarque Alves. Em discussão a Vereadora lonice disse aproveitar a oportunidade 

para parabenizar o cabo Sandro Demarque, porque o soldado Lucas já o parabenizou 

em seu Jornal. Disse que aquele dia a população de Pontes Gestal ficou muito 

apavorada, fecharam as casas achando que os bandidos poderiam vir aqui. Ao final, 

parabenizou os policiais pelo bom serviço que fizeram, e pela congratulação que 

receberam em São Paulo. Por seu turno, o Vereador Ricardo parabenizou os policiais 

pelo que fazem na cidade, e para que sempre estejam ajudando e protegendo a 

população. O Vereador Jerry disse ser mais que merecida a moção, pelos serviços 

prestados. Que essa moção é um reconhecimento pelo serviço e preparação para o 

ato acontecido. Que essa moção motive mais o serviço, pelo reconhecimento da 

câmara e da população. O Vereador Sidnilson, agradeceu o Cabo e o Soldado, e 

exaltou a vocação dos policiais. Disse que no dia dezoito de fevereiro os policiais 

saíram de suas casas achando que seria apenas mais um dia de ronda. Que 

cumpriram com sua vocação, ao receberem um chamado no radio alertando sobre 

um roubo na cidade vizinha de Cardoso. Que sem titubear, ficaram esperando para 
verificar se os criminosos não estavam vindo para nosso município. Deixaram suas 

famílias para defender a população e cumprir seu juramento, que houve troca de 

tiros, mesmo assim tiveram êxito. Concluindo que essa moção é muito simples, pelo 

que fizeram pela população de Pontes Gestal. Em votação foi aprovada por todos. 

Declarando o senhor Presidente aprovada a Moção de Congratulação n9  01/2019, por 
unanimidade de votos. Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeceu a 

Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Convocando a todos para a próxima sessão 

ordinária prevista para o dia 07 de maio de 2019 às 19:00 horas. Declarando 
encerrada a presente sessão. 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pbdsi 

Danúbia Luzia de Faria — 1° Secretário 

Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° Se 
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