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ATA N. 18/2019, da Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes 
Gestal, no 32  Exercício da 13g Legislatura, realizada no dia 20 de agosto de 2019. Aos vinte 
dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (20/08/2019), realizou-se a Décima 

Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, no 32  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 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° 17/2019 da décima terceira sessão ordinária realizada em data de 06 de 

agosto de 2019. Em discussão, o vereador Fidelcino pediu para retificar a Ata, pois não 
constava o que falou na sessão anterior. Em votação o pedido de retificação da Ata n° 
17/2019, foi aprovado por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por 

unanimidade dos presentes o pedido de retificação da Ata. Devendo constar a fala do 
vereador Fidelcino como sendo: "Que foi na festa da igreja do pastor João Marcos e ele 
agradeceu a sua presença, disse que estava representando a Câmara e pediu que Deus 

continuasse abençoando essa Casa de Leis". Em votação a Ata foi aprovada por todos. 
Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 17/2019, por unanimidade de votos dos 

presentes. Passou-se ao expediente recebido do Executivo, informou o senhor presidente 

que recebemos os seguintes projetos: Projeto de lei Complementar n° 12, de 30 de julho de 
2019, que: "Dispõe sobre alteração da Lei n° 644/1991, das referências dos cargos, quadro 

de vencimentos e dá outras providências", Projeto de lei n° 018, de 13 de agosto de 2019, 

que: "Dispõe sobre a desapropriação de imóvel para fins de instituição de passagem forçada 

e dá outras providências" e Projeto de Lei n° 019, de 15 de agosto de 2019, que: "Dispõe 

sobre autorização para firmar convênio e desconto de parcelas de plano odontológico em 
folha de pagamento do servidor público desta municipalidade e dá outras providências". 
Referidos projetos seriam encaminhados às comissões para emissão de pareceres. Foi 
protocolado nesta Casa o Ofício n° 228/ECC/2019, que encaminha balancetes da Receita e 

Despesa da Prefeitura Municipal de Pontes Gestal, referente a competência de julho de 
2019. Os balancetes encontram-se na secretaria da Câmara à disposição dos senhores 
vereadores. No expediente recebido de Diversos informou o senhor presidente que foi 
protocolado nesta Casa de Leis o Ofício n° 245/GAM/2019, encaminhando o 
Ofício/GESTALPREV n° 244/GAM/2019 e Relatório Atuarial 2019 — Exercício 2018. Não havia 

expediente recebido de Diversos e inscritos para o uso da tribuna para explicação pessoal 
encerrou-se o expediente da presente sessão. Não havendo inscritos para o uso da tribuna e 

tão pouco matéria pautada para a Ordem do Dia, agradeceu à Deus pelo bom andamento 
dos trabalhos. Convocando a todos para a pr ' ima sessão ordinária prevista para o dia 03 de 
setembro de 2019 às 19:00 horas. Declarando ncerra,,,  a a presente sessão. 
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pre 
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