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ATA N.9  12/2019, da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, 
no 39  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 21 de maio de 2019. Aos vinte e 

um diàs do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (21/05/2019), realizou-se a 
Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, `no 32 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 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 de Deus Nossq 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 n2  11/2019 da 
sétima sessão ordinária realizada em data de 07 de maio de 2019. Em discussão, não 

houve manifestação. Em votação a Ata foi aprovada por todos. Declarando o. senhor 

Presidente aprovada a Ata n2  11/2019,, por unanimidade de votos. Passou-se ao 

expediente recebido do Executivo, informou o senhor presidente que foi protocolado 
o Projeto de Lei n2  013/2019, de 17 de maio de 2019, que: "Dá nova redação ao art. 
95 da Lei n2  978 de 27 de dezembro de 2005 e dá outras providências". Referido 
projeto seria lido, discutido e votado na Ordem do Dia da * presente sessão. No 
Expediente recebido de Diversos, informou o senhor presidente que encontra-se na 

mesa de cada vereador para conhecimento a decisão do mandato do processo digital ' 
n2  100070-71.2019.8.26.0128. Assunto: Procedimento Cível — Defeito, nulidade ou 

anulação. Passou--se ao Expediente recebido dos senhores vereadores. O senhor 
presidente solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura da Indicação n2  06, de 
autoria do vereador Fidelcino Torres Luchi, que solicita ao senhor Prefeito que tome 

todas as providências necessárias no sentido de enviar a esta Casa de leis, projeto de 

Lei concedendo reajuste do Vale Alimentação dos servidores municipais. O vereador 

Fidelcino, justifiçou que em sua gestão como Prefeito enviou um projeto de lei 

concedendo aumento do Vale alimentação e o atual Prefeito tristiano, disse que 

quando assumisse como 'vice-prefeito, providenciaria o aumento do vale 

alimentação. Agora esta nas mãos dele já que é Prefeito. Ato contínuo efetuou-se a 

leitura da Indicação n2  07, de autoria vereador Sidnilson, que solicita ao senhor 

Prefeito que tome todas as providências necessárias, no sentido de encaminhar a 

esta Casa. de Leis, projeto de lei que autorize contratar Frente de Trabalho no nosso 

município. Justificou que essa luta é antiga. Tínhamos e perdemos. Fui saber, 

entreguei para o ex Prefeito mas não deu importância. Vou fazer tudo novamente. É' 
muito importante para o município e para as famílias carentes. Se for preciso vou 

lutar até o último dia do meu mandato para conseguir essa frente de trabalho. 

Efetuou-se a leitura dos Ofícios n° 39 e 40/SRDC/2019, •de autoria • do vereador 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso. Com  relação ao Ofício 39, A lei da previdência 
diz que o segurado que tenha completado , nos termos do § 12. as exigências para 
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aposentadoria voluntária e que conte, ho mínimo 25 !anos de contribuição, se 

homem, fará jus a um abono de permanência 'equivalente ao válor da sua 
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 

compulsória contidas no art 40, §12, II da Constituição da República, mas porque a 
mulher não tem direito? A constituição diz ter os mesmos direitos. Esse ofício solicita 
que o Prefeitd corrija a lei.. O ofício'40, existe uma briga antiga porque paga os 
inativos no quinto dia útil, falei com o Prefeito para álterar a lei para pagar até o 
primeiro útil, ele viu que é necessário. Se podemos ajudar alguém vale mais do que o 
salário. É muito gratificante quando alguém vem agradecer. Não havendo vereadores 

inscritos para explicação pessoal, encerrou-se o Expediente da presente sessão. 
Suspendeu-se a sessão. Reabtriu 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 se-ai-etário a procedei-  a 

leitura do Projeto de Lei n2  013, de 17 de maio. de 2019, que: "Dá nova redação ao 

art. 95 da Lei n2  978 de 27 de dezembro de 2005 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 vótação os Pareceres, foram aprovados 
por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade de votos os 

Pareceres n2  15/C.JR/2019, n2  15/CF0/2019. Passou-se para a deliberação dto projeto 

em questão. Em discussão o vereador Fidelcino perguntou quanto a legalidade do 
projeto, porque a Lei Federal diz quinto dia útil. Ressaltou que não era contra o 
projeto, só não sabia da legalidade. O vereador Sidnilson diz que a Lei Federal diz até 
o quinto dia útil, o INSS paga a partir do dia 25. O Gestalprevltem o dinheiro, todo dia 
vinte entra o dinheiro do FPM. É uma quantia significativa. Em votação, foi aprovado 
por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade de votos o 

Projeto de Lei n2  013, de 17 de maio de 2019, que: "Dá nova redação ao art. 95 da Lei 

n2  978 de '27 de dezembro de 2005 e dá outras providências". Não havendo 

vereador.es  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 diq 04de junho de 2019 às 19:00 

horas. Declarando encerrada a presente sessão. 
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso— P side 

• 
Dantábia Luzia de Faria- P Secretário 

Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° 
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