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ATA N. 019/2019, da Quarta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pontes 
Gestal, no 39  Exercício da 132  Legislatura, realizada no dia 27 de agosto de 2019. Aos 

vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (27/08/2019), 

realizou-se a Quarta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, no 
39  Exercício da 132 Legislatura, no local de costume, sito a Rua Natale Pazin, n9 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 17:30 horas, 

observadas as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus Nosso Senhor, foi 

iniciada a sessão, solicitando a primeira secretária que procedesse a chamada dos 

senhores vereadores, constatando a ausência dos vereadores Fidelcino Torres Luchi e 

Francisco Braz Bernardo. Havendo número regimental declarou aberta a sessão. 

Dando continuidade, efetuou-se a leitura do documento protocolado nesta Casa sob 
o n2. 148/2019, de autoria da senhora Devanir Ferreira Basso Salgado referente ao 

Projeto de lei n9  018/2019. Ato contínuo solicitou o senhor presidente ao secretário 
a proceder a leitura do projeto de lei n9  18/2019, que: "Dispõe sobre desapropriação 

de imóvel para fins de instituição de passagem forçada 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 votação os Pareceres, foram aprovados 

por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade de votos os 
pareceres os Pareceres n2 24/CJR/2019, n2  23/CF0/2019. Passou-se para a 
deliberação do projeto em questão. Em discussão, não houve manifestação, Em 

votação, foi aprovado por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por 

unanimidade de votos dos presentes o Projeto de lei n2  18/2019, que: "Dispõe sobre 
desapropriação de imóvel para fins de instituição de passagem forçada e dá outras 

providências". Em seguida procedeu-se a leitura do projeto de lei n2  20/2019, que: 
"Modifica as Leis Municipais n9 1.166, de 23 de agosto de 2011 e a Lei Municipal n2 

1.172 de 17 de outubro de 2011 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 votação os Pareceres, foram aprovados por todos. Declarando o 

senhor presidente aprovado por unanimidade de votos dos presentes os Pareceres n2  
22/CJR/2019, n 21/CF0/2019. Passou-se para a deliberação do projeto em questão. 

Em discussão, a vereadora lonice disse que os funcionários não poderão receber esse 

mês o reajuste no ticket porque o jornal sai no sábado e já fechou o mês, portanto 

poderia esperar a próxima sessão ordinária para votar. O vereador Sidnilson 

esclareceu que sexta feira é dia 30 de agosto e pode-se publicar a lei por afixação. Em 

votação, foi aprovado por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por 

unanimidade de votos dos presentes o projeto de lei n9  20/2019, que: "Modifica as 
Leis Municipais n2 1.166, de 23 de agosto de 2011 e a Lei Municipal n9  1.172 de 17 de 
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outubro de 2011 e dá outras providências". Ato contínuo efetuou-se a leitura do 

Projeto de Lei Legislativo n° 01/2019, que: "Autoriza o Poder Legislativo a conceder 

Vale Alimentação". 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 dos presentes os Pareceres n°' 23/C1R/2019, n° 22/CF0/2019. Passou-se para a 

deliberação do projeto em questão. Em discussão, não houve manifestação. Em 

votação, foi aprovado por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por 

unanimidade de votos dos presentes o projeto de lei legislativo n° 01/2019, que: 

"Autoriza o Poder Legislativo Municipal a conceder Vale Alimentação". Nada mais 

havendo na pauta da presente sessão, agradeceu a Deus pelo bom andamento dos 

trabalhos. Declarando encerrada a presen 	essão. 
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pr 

Danúbia Luzia de Faria — 1° Secretário 

Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° s 
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