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ATA N. 20/2019, da Décima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes 

Gestal, no 32  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 03 de setembro de 2019. 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (03/09/2019), 

realizou-se a Décima Quinta 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 a presença de todos. Havendo número regimental 

declarou aberta a sessão. Dando continuidade, procedeu-se a leitura da Ata n2  

18/2019 da décima quarta sessão ordinária realizada em data de 20 de agosto de 

2019. Em discussão, não houve manifestação. Em votação a Ata foi aprovada por 

todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n2  18/2019, por unanimidade 

de votos. Ato contínuo procedeu-se a leitura da Ata n2  19/2019 da quarta sessão 

extraordinária realizada em data de 27 de agosto de 2019. Em discussão, o vereador 

Sidnilson diz que foi procurado por alguns funcionários que agradeceram por ter 

colocado em votação o projeto de lei do ticket, pois já receberam o ticket com 

reajuste esse mês. Pediram que agradecesse os demais vereadores. Em votação a Ata 

foi aprovada por todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n2  19/2019, 

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

o senhor presidente que o projeto de lei n2  021/2019, que: "Dispõe sobre o 

transporte escolar universitário, de pacientes da rede básica de saúde e de crianças e 

idosos incluídos em Projetos Sociais no âmbito deste município, e dá outras 

providências", passou por correções e será encaminhado as comissões novamente 

para emissão de pareceres. No Expediente recebido dos vereadores efetuou-se a 

leitura do Ofício EAGP/2019 e a carta de esclarecimento enviada ao senhor prefeito, 

de autoria da professora Elidiane Aparecida Gasparino Paulon Diretora Administrativa 

Financeiro do GESTALPREV. Passou-se ao Expediente recebido dos senhores 

vereadores. O senhor presidente solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura 

da Indicação n° 014, de autoria da vereadora lonice Ap. Romualdo, que indica ao 

senhor prefeito que conceda ticket aos funcionários afastados por doença e aos 

aposentados. Justificou que a pessoa doente é quando ela mais necessita. Porque 

afastado o funcionário não recebe gratificação, insalubridade e o ticket ajuda muito. 

E os aposentados também. Se for legal e o Prefeito puder conceder, vai ser muito 

bom. 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 

presidente ao secretário a proceder a leitura do Projeto de Lei n° 019, de 15 de 
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agosto de 2019, que: "Dispõe sobre autorização para firmar convênio e desconto de 

parcelas de plano odontológico em folha de pagamento de servidor público ativo 

desta municipalidade 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 n° 25/C1R/2019, n° 

24/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 o 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 de servidor público ativo 

desta municipalidade e dá outras providências". Não havendo vereadores inscritos 

para o uso da tribuna e nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeceu a 

Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Lembrando a todos que em virtude do 

feriado do dia 17 (dezessete) a próxima se ão ordinária esta prevista para o dia 18 

(dezoito) de setembro às 19:00 horas. De arando encerrada a presente sessão. 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pr 

Danúbia Luzia de Faria — 1° Secretário 

Jerry Gustavo de Souza Lemes —22  
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