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ATA N. 13/2019, da Nona Sessão Ordinária cia Câmara Municipal de Pontes Gestal, 

no 32  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 04 de junho de 2019. Aos quatro 

um dias do mês.cle junho do ano de dois mil e dezenove (04/06/2019), realizou-se a 

Nona 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, centra-nesta cidade, 

sob a presidência do vereador Sidnilson dos Reis Donizete,Cprdoso, 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 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° 12/2019 da 

oitava sessão ordinária realizada em data de 21 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  12/2019, por unanimidade de votos. Passou-se ao 

expediente recebido do Executivo, informou o senhor presidente que foi protocolado 

o Projeto de Lei n2  014/2019, de 31 de maio de 2019, que:,."Altera o § 32  do artigo 29 

.da Lei Municipal n2  978 de 27 de dezembro de 2005 e Projeto de Lei n2  15, de 31 de 

maio de 2019", que: Cria o programa de auxílio ao desempregado denominado 

"Frente de Trabalho, Emprego Solidário" e dá outras providências. Referidos projetos 

seriam lidos, discutidos e votado na Ordem do Dia da presente sessão. Não havendo 

Expediente recebido de Diversos, passou—se ao Expediente recebido dos senhores 

vereadores. Informou o senhor presidente que foi protocolado nesta casa o Projeto 

de Decreto Législativo n2  01, que: "Dispõe sobre apreciação das Contas do Executivo 

Municipal, referente ao Exercício Financeiro de 2015, da Prefeitura Municipal de 

Pontes Gestal, Estado de São Paulo, no processo TC — 002233/026/15. Seria, lido, 

discutido e votado na Ordem do Dia da presente sessão. Em seguida efetuou-se a 

leitura da Indicação n° 08, de autoria do vereador Francisco Braz Bernardo, que 

solicita ao senhor Prefeito que tome todas as providências necesSárias no sentido de 

reformar os banheiros da praça. O vereador diz que espera dar os parabéns ad 

Prefeito, se for atendida- a Indicação. O vereador Sidnilson parabenizou o vereador 

Francisco pela'Indicação. Ato continuo procedeu-se a leitura da Indicação n2  09, de 

autoria do vereador Fidelcino que solicita ao senhor prefeito que contrate-um médico 

pediatra e um geriatra, em manifestação justificou que seria muito bom para os 

munícipes um profissional especialista nessas áreas. Em 'continuidade efetuou-se a .  

leitura da Indicação n2  10, de autoria da vereadora Danúbia, que solicita ao senhor 

Prefeito que mantenha contato com empresários para ajudar na realização dos 

serviços, mediante projeto do município, obedecendo todoS os requisitos da 

legalidade quanto a escolha do empresário bem como, quanto o projeto do 

município para reforma da Cachoeira de São Roberto. Justificou que a cachoeira esta 

abandonada e se a Prefeitura não tem dinheiro para reformar, que procure alguém, 
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dentro da legalidade que possa ajudar. Em sequência procedeu-se a leitura da 

1-ndicações n° 11 e 13/2019, de autoria do vereador Jerry,. 'Indicação n9;  11/?019, - 

solicita ao senhor prefeita que tome todas as providências necessárias no sentido de 

que seja construído um banheiro para usuários de cadeiras de rodas em local 

estratégico ,e de fácil acesso na Cachoeira de São, Roberto localizada em nosso 

município. Justificou que esteve na cachoeira com alguns amigos, inclusive um 

cadeirante, que precisou usar o banheiro e encontrou muita dificuldade. Precisa 

construir um banheiro adaptado em um local de fácil acesso. A Indicação n° 13/2019, 

requereu que sejam tomadas providências necessárias no sentido de que seja 

pintado os muros das instituições educacionais municipais públicas de nosso 

município. Disse que tem contato com grupos' de áreas sociais, e essa indicação é na 

intenção de criar essa cultura do grafite, para a interação com os jovens. Disse que 

em Votuporanga tem escolas com` os muros pintados e existe um trabalho social 

envolvido. Em seguida efetuou-se a leitura da Indicação n° 12/2019, de autoria da 

vereadora Danúbia e Jerry, que solicita ao senhor Prefeito que tome as providências 

necessárias no.  sentido de que seja instalado em parceria com a secretaria de 

desenvolvimento econômico, um Polo da Univesp, em nossd município. O vereador 

Jerry disse que defende ideais e está aqui para ajudar, e se o prefeito vai Mal, quem 

vai mal é a' população. Disse que tem pessoas que não têm condições de estudar, e 

que foi atrás da secretaria de desenvolvimento e que sempre teve esse sonho. Disse,  

que se coloca. a disposição para ajudar com a articulação. Que é uma universidade 

telepresencial e.  que é gratuito. Que pessoas que não estudaram poderão estudar. A 

vereadora Daniúbia 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 presidqnte ao secretário a proceder a 

leitura do parecer n° 016/CF0/2019, das Contas do Executivo Municipal referente ao 

Exercício Financeiro de 2015, da Prefeitura Municipal de Pontes estal, Estado de São 

Paulo, 'no processo TC -02233/026/15. Em discussão não houve manifestação. Em 

votação o Parecer, foi aprovados por todos, Declarando o senhoc presidente 

aprovado por unanimidade de votos o Parecer n° 16/CF0/2019, as Contas do 

Executivo Municipal, referente, ao Exercício Financeiro de 2015, dá Prefeitura 

Municipal de Pontes Gestal, Estado de São Paulo, no processo TC -02233/026/15. Ato 

contínuo solicitou o senhor presidente ao secretário a proceder a leitura do Projeto 

de Decreto Legislativo n° 01, que: "Dispõe sobre as Contas do Executivo Municipal, 

referentes ao Exercício Financeiro de 2015, da Prefeitura Municipal de Pontes Gestal, 

Estado de São Paulo, no processo TC — 002233/026/15. Informou o senhor presidente 

que referido Projeto de Lei recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e 

Redação. Em discussão o Parecer, não houve manifestação. Em votação o Parecer, foi 

aprovado por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade d.e 
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votos o Parecer n° 16/CIR/2019. Em seguida o senhor presidente convidou o ex 

Prefeito David de Souza Batista e o ex Prejeito José Carolino, para fazerem uso da 

palavra. Ambos não estavam presentes. Passou-se para a deliberação do Projeto em 

questão. Cembrou o senhor presidente aos senhores vereadores, que por se tratar de 

Contas Anuais do Executivo, somente deixaria de prevalecer em caso de voto 

contrário de dois terços de votos dos membros da Câmara. Informou também que a 

Comissão de Finanças e Orçamento nos orientou para que os artigos deste Projeto de 

Decreto sejam votados em separados. Por issci, colocou em discussão este pedido de 

votação das contas em separado, de acordo com o período de*  cada gestor. Em , 

votação o pedido para votar separado os artigos, foi rejeitado. Declarando o senhor 

presidente rejeitado por três votos favoráveis, dos vereadores: lonice Aparecida 

Romualdo da Silva, Jerry Gustavo de Souza Lemes e Fidelcino Torres Luchi, e cinco 

votos contrários dos vereadores, Danúbia Luzia de Faria, Francisco Braz Bernardo, 

Márcio'clos Santos Reis, Ricardo, Rolando da Silva, Sebastião Venceslau da Silveira, c; 

pedido de votar os artigos separados. Mediante -a decisão plenária passou-se para a 

votação integral do Projeto de Decreto Legislativo , n2.01, de 03 de junho de 2019, 

que: "Dispõe sobre apreciação das Contas do Executivo Municipal, referente ao 

Exercício Financeiro de 2015, da Prefeitura Municipal de Pontes Gestal, Estado de São 

Paulo, no Processo TC — 02233/026/15. Em discussão a vereadora lonice disse que 

votaria a favor do TCE, que são experts nisso e fazem o controle eterno. Que se 

falaram que está errado concorda com o Tribunal. O Vereador Fidelcino disse que 

votaria contra o Parecer do TCE porque não separou as contas: Disse não poder votar 

contra o José Carolino por apenas 24 dias conforme estámo Processo. Ato contínuo, o 

Presidente disse que convidaria o nóme do vereador por ordem alfabética que 

manifestará contra ou a favor ao Projeto de Decreto Legislativo n2  01, de 03 de 

junho de 2019. Votaram favorável ao projeto de Decreto Legislativo n° 01, Danúbia 

Luzia de -Faria, Francisco Braz,Bernardo, lonice Aparecida Romualdo da Silva, Jerry 

Gustavo de Souza Lemes, Márcio dos Santos Reis, Ricardo Rolando da Silva, Sebastião 

Venceslau da Silveira e Sidnilson dos Reis Dánizete Cardoso. Úotou contrário o 

vereaddr Fidelcino.Torres Luchi. Declarando o senhor presidente aprovado por oito 

votos favoráveis e um contrário o Projeto de Decreto Legislativo n° 01, de 03 de 

junho de 2019, rejeitando as Contas do Executivo/ 2015. Ato contínuo solicitou, O 

senhor presidente ao secretário a proceder a leitura do Projeto de Lei n° 014, de 31 

de maio de 2019, que: "Altera o § 3.9. do artigo 29 da lei Municipal n° 978 de 27 de 

dezembro de 2005". 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° 17/0R/2019, n° 17/CF0/2019. Passou-se para 

'a deliberação do projeto em questão. Em discussão o vereador Sidnilson, disse que a 

Constituição Federal fala que são direitos iguais entre homens e mulheres, e que 
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tinha um. erro na lei de 2015. Disse que solicitou ao prefeito pare ser mais justo e 

mudar a lei. Assim todos tem que ter os mesmos direitos., Em votação, foi aprovado 

por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade de votos o 

Projeto de Lei n° 014, de 31 de maio de 2019, que: "Altera o § 32  do artigo 29 da lei 

Municipal n° 978 de 27 de dezembro de 2005". Em seguida procedeu-se a leitura do 

Projeto de Lei n° 015, de 31 de maio de 2019, que: "Cria o programa de auxílio ao 

desempregado "Frente de trabalho, Emprego Solidário" e dá outras providências". 

Informou o senhor presidente que referido Projeto de Lei recebeu' parecer favorável 

da Comissão de Finanças e Orçamento e maioria favorável da Comissão de Justiça e 

Redação. Em discussão os Pareceres, o vereador Fidelcino disse ter dadci parecer 

contrário devido ao parecer desfavorável do jurídico. Mas que não é contra o Projeto. 

Em votação os Pareceres, foram aprovados por sete votos favoráveis e um contrário 

do vereador Fidelcino. Declarando 6 senhor presidente aprovado por sete votos 

favoráveis e um contrário os Pareceres n° 18CJR/2019, n° 18/CF0/2019. Passou-se 

para a deliberação do projeto em questão. Em discussão o vereador Sidnilson 

agradeceu o prefeito por ter mandado ese projeto, atebdendo a indicação que fez, 

dizendo que todo tipo de emprego que dá a população é bem vindo. Que essa frente 

de tràbalho veio para ajudar os munícipes e o município. A Vereadora lonice disse 

"ciue o jurídico deu parecer contrário e que se fosse dar parecer também daria 

contrário., Que a Constituição Federal fala . que só tem 3 formas de contratar. Disse 

que essa frente de trabalho vai contemplar 10 pessoas e terá no mínimo 150 pessoas 

querendo, que em todo lugar que foi, todo mundo perguntou quando iria começar a 

trabalhar. Disse deixar claro que votaria favorável. E.  que não quer que nenhum 

munícipe a procure para procurar trabalho, e que devem procurar os órgãos 

competentes ou o prefeito. Em votação, foi aprovado por todos. Declarando o senhor 

presidente aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei n° 015, de 31 de 

maio de 7019, que: "Cria o programa de auxílio ao desempregado "Frente de 

trabalho, Emprego Solidário"' e dá outras providências". Não havendo vereadores 

inscritos para ouso 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 18 de junho de 2019 às 19:00 horas. 
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