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ATA N. 11/2019, da Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, 

no 32  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 07 de maio de 2019. Aos sete dias 

do mêS de maio do ano de dois mil e dezenove (07/05/2019), realizou-se a Sétima 

SessãO Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, ;no 39  Exercício da 13° 

Legislatura, no local de costume, sito a Rua Natale Pazin, n° 575, centro, nesta cidade, 

sob a presidência do vereadot.  Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, secretariado pela 

primeira secretária vereadora Danúbia Luzia de Faria e pelo segundo•secretário Jerry 

Gustavo de Souza Lemes, precisamente às 19:00 horas, observadas as normas 

regimentais e-  pedindo a , proteção dé Deus Nosso Senhor, foi, iniciada a sessão, 

solicitando ao primeiro secretária 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° 08/2019 da 

sexta sessão ordinária realizada em data de 16 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° 08/2019, por unanimidade de votos. Em seguida, 

efetuou-se a leitura da Ata n° 09/2019, da terceira sessão ektraordinária realizada em 

data de 03 de maio de 2019. Em discussão, não houve manifestação. Em votaçâo a 
Ata foi aprovada por todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a 'Ata n° 

09/2019, por unanimidade de votos. Ato contínuo, procedeu-se a leitura da Ata n° 

10/2019 da Sessão Solene de Posse realizada em data de 06 de maio de 2019. Ekri 

discussão, não houve manifestação. Em votação a Ata foi aprovada por todos. 

Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 10/2019, por unanimidade de 

votos. Passou-se ao expediente recebido do Executivo, informou o senhor preáidente 

que foi protocolado o Projeto de Lei n° 012/2019, de 30 de Abril _de 2019, que: 

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração para o exercício 

financeiro de 2020 e dá outras providências". Referido projeto seria encaminhado às 

comissões para emissão de pareceres. Não havendo E,xpediente recebido •de 

Diversos, passou-se ao Expedierite recebido dos senhores vereadores. O senhor 

presidente solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura da Indicação n° 05, de 

autoria do vereador Sebastião Venceslau da Silveira-, que solicita ao senhor Prefeito 

que tome todas as providêntias necessárias no sentido de providenciara recolocação 
de bancos no almoxarifado municipal • para uso dos funcionários. O vereador 

Sebastião Venceálau dispensou o tempo regimental para sua justificativa. Não 

havendo vereadores inscritos para eXplicação pessoal, encerrou-se o Expediente da 

presente sessão. Suspendeu-se a 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 COmplementar n° 011, que: "Dispõe 

sobre a extinção de cargos de právimento em comissão e dá outras providências". 

Informou o senhor presidente que referido Projeto de Lei recebeu pareceres 

favoráveis das Comissões de Finanças e Orçá mento e Justiça e Redação. Em discussão 
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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° 14/CJR/2019, n2  14/CF0/2019. Passou-se para a deliberação do projeto 
em questão. Em discussão a vereadora lonice Romuarldo ressaltou que como disse 

desde o dia que votou o projeto, baseado no parecer jurídico que o projeto infringia a 
constituição. Gastou-se o dinheiro do povo sem necessidade. E mais uma vez 
estavam aqui gastando tempo para desfazer. Em votação, foi aprovado por todos. 
Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade de Votos o Projeto de Lei 
Complementar n2  011, que:'"Dispõe sobre a extinção de èargos de provimento em 
comissão e dá outras providências". Não havendo Vereadores inscritos para o uso da 

tribuna e 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 21 de maio de 2019 às 19:00 ;iras. Declarando encerrada a 

'presente sessão. 
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pr dy,n kr.% 

-Danobia Luzia de Faria — 12  Secretario ri 

Jerry Gustavo de Souza Lemes — 22  S 	tário -74-" 
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