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ATA N. 15/2019, da Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Pontes Gestal, no 32  Exercício da 132  Legislatura, realizada no dia 02 de julho de 

2019. Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (02/07/2019), 

realizou-se a Décima Primeira 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 Nosso 

Senhor, foi iniciada a sessão, solicitando ao primeiro secretário que procedesse a 

chamada dos senhores vereadores, constatando-se à presença de todos. Havendo 

número regimental declarou aberta a sessão. Dando continuidade, procedeu-se a 

leitura da Ata n° 14/2019 da décima sessão ordinária realizada em data de 18 de 

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

aprovada por todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 14/2019, por 

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

senhor presidente que foi protocolado o Ofício n° 167/ECC/2019 e o Veto ao 

Autógrafo n° 12, de 06 de junho de 2019, que: "Dispõe sobre veto de autógrafo que 

trata da criação de frente de trabalho para combate ao desemprego e qualificação 

profissional e dá outras providências". Referida matéria será lida, discutida e votada 

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

180/ECC/2019, que requer a retirada dos seguintes Projetos: Projeto de Lei n° 

17/2018; Projeto de Lei n° 16/2019; Projeto de Lei Complementar n° 05/2018; e, 

Projeto de Lei Complementar n° 08/2018. Não havendo Expediente recebido de 

Diversos e nem Expediente recebido dos senhores vereadores, passou-se para a 

explicação pessoal. O vereador Sebastião devidamente inscrito, disse que sobre o 

Veto cada vereador tem sua opinião, que quando foi para votar o projeto mesmo o 

parecer jurídico sendo contrário, disse que votou favorável ao projeto. Disse que foi 

falar com a promotora e ela disse que se fosse ela, não faria essa Lei, concluindo, ao 

final, que seria favorável ao veto. Encerrou-se o Expediente da presente sessão. 

Reabriu os trabalhos na Ordem do Dia, solicitando ao segundo secretário para efetuar 

a chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos. Ato contínuo 

solicitou o senhor presidente ao segundo secretário a proceder a leitura do Ofício n° 

167/ECC/2019 e a leitura do Veto ao Autógrafo n° 12, de 06 de junho de 2019, que: 

"Dispõe sobre veto de autógrafo que trata da criação de frente de trabalho para 

combate ao desemprego e qualificação profissional e dá outras providências". 

Informou o senhor presidente que referido Veto 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 de votos o Parecer n° 20/C1R/2019. Passou-se para a deliberação 

do Veto em questão. Em discussão o Vereador Fidelcino disse que esse veto é 
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referente um projeto que segundo a promotora, deu parecer desfavorável, cada 

vereador tem seu voto, mas agora acredito que não cabe voto político, agora é mais 

técnico. A Vereadora Danúbia disse que o voto é dela e não influencia ninguém. Que 

votou contra o parecer jurdicio e sabia dos riscos, mas votou pensando no povo, que 

depois foi na promotora, e ela disse que tem cidades que tem, mas que nossa cidade 

tem muita coisa irregular. Sabe que não vai contratar, porque o prefeito não vai 

assumir essa responsabilidade. Que respeita a opinião da promotora, e que se ela 

disse que não faria, também declara que é a favor do veto. A Vereadora lonice disse 

que o município paga dez mil reais para o Procurador Jurídico, e o prefeito não tem 

nenhuma obrigação de saber de lei, mas tem que ouvir seu jurídico. Disse que viu o 

parecer do jurídico da câmara, falando da inconstitucionalide, e esse projeto passou 

por duas comissões que aprovaram o projeto. Que quando o prefeito mandou esse 

projeto, ele criou muita expectativa, e que por isso é contra o Veto. O Vereador 

Ricardo disse que foi na promotora junto com o péssoal, e ela falou que se fosse ela, 

ela não faria, mas que o prefeito é o senhor Cristiano. Ele mandou esse projeto, e que 

foi uma indicação, que não sabe se ele quis atender, mas criou expectativa em mais 

de duzentas pessoas, concluindo ser contra o veto. O Vereador Fidelcino disse que 

todo mundo erra, e o prefeito está tentando consertar um erro que ele fez. A 

Vereadora lonice disse que concorda com o Vereador Fidelcino, mas antes de criar 

expectativas, tem que ouvir o advogado. O Vereador Fidelcino disse que os 

Vereadores também não obedeceram o parecer jurídico, já que o parecer do jurídico 

da Câmara também foi contrário e mesmo assim votaram a favor da Lei. A Vereadora 

Danúbia disse que queria ajudar a população, e que o voto foi político, mas agora 

pode voltar atrás, igual a promotora falou. A Vereadora lonice disse que a Promotora 

perguntou para ela se no município não existia frente trabalho. A Vereadora Danúbia 

disse que a promotora falou que na cidade de Cardoso tem, mas que são bolsistas, e 

não para limpar a cidade. O Vereador Francisco disse que a promotora pode falar o 

que quiser, mas que a rua que mora fica 15 dias sem varrer, e nós precisamos disso. 

O Vereador Ricardo disse que a Promotora disse que ela não é dona da verdade, e 

que votará contra o veto. O Vereador Sidnilson disse que foi lá falar com a 

promotora, e que ela falou que se fosse bolsista, poderia fazer, porque em Cardoso 

tem, e que ela acha que tem muita coisa irregular em Pontes Gestal, então tem é que 

arrumar o que está irregular. Disse em seguida que ele não pode tirar emprego da 

população, porque tem coisas erradas no município. Questionou que se em Cardoso 

tem, Américo de Campos tem, e no Estado de São Paulo tem, porque aqui em Pontes 

Gesta' não podemos ter? Se tem coisa errada no município, temos que consertar o 

que está errado. As pessoas que precisam da frente de trabalho não podem pagar 

por isso, e que, assim, também é contra o veto. Disse ao final que Pontes Gestal está 

precisando de gente para ajudar, para trabalhar. Que fica dias o jardim sem limpar, e 

a cachoeira também e não tem funcionários para fazer isso. Em seguida lembrou o 

senhor presidente que por se tratar de veto, depende dos votos da maioria absoluta 
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dos membros da Câmara e votação nominal. Convidaria o nome do vereador que 

manifestaria contra ou a favor o Veto em questão. Em votação, foi rejeitado por cinco 

votos contrários dos vereadores: Francisco Braz Bernardo; Márcio dos Santos Reis; 

Ricardo Rolando da Silva; Jerry Gustavo de Souza Lemes; e,
Ionice Aparecida 

Romualdo da Silva e três votos favoráveis ao Veto dos vereadores: Danúbia Luzia de 

Faria; Sebastião Venceslau da Silveira; e, Fidelcino Torres Luchi. Declarando o senhor 

presidente rejeitado por cinco votos contrários e três favoráveis o Veto ao Autógrafo 

n° 12, de 06 de junho de 2019, que: "Dispõe sobre veto de autógrafo que trata da 

criação de frente de trabalho para combate ao desemprego e qualificação 

profissional e dá outras providências". Não havendo vereadores inscritos para o uso 

da tribuna e nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeceu à Deus pelo 

bom andamento dos trabalhos. Convocando a todos para a próxima sessão ordinária 

prevista para o dia 16 de julho de 2019 às 19:00 h • ras. Declarando encerrada a 

presente sessão. 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pre 

Danúbia Luzia de Faria — 12 Secretário 	iria; tiAll 
Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° Se 	ário 
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