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ATA N. 24/2019, da Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes 

Gestal, no 32  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 05 de novembro de 2019. 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (05/11/2019), 

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

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

23/2019 da décima oitava sessão ordinária realizada em data de 15 de outubro de 

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

todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 23/2019, por unanimidade 

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

presidente que foi protocolado o projeto de lei n° 25/2019, que: "Dispõe sobre a 

abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do exercício de 2019 e 

dá outras providências". Referido projeto será lido, discutido e votado na Ordem do 

Dia da presente sessão. Foi protocolado também os balancetes da receita e da 

despesa da Prefeitura Municipal de Pontes Gestal, referente a competência de 

setembro de 2019. Referidos balancetes encontram-se na secretaria da Câmara à 

disposição dos senhores vereadores. Não havendo expediente recebido de Diversos, 

passou-se ao Expediente recebido dos vereadores, informou o senhor presidente que 

foi protocolado os seguintes documentos: Projeto de Lei Legislativo n° 02/2019, que: 

"Dispõe sobre denominação do Paço Municipal a ser instalado na Rua Maria Pontes 

Gestal", de autoria do vereador Sidnilson e a Emenda Supressiva n9  01/2019, de 

autoria da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n° 23/2019. 

Referidas matérias seriam lidas, discutidas e votadas na Ordem do Dia da presente 

sessão. Ato contínuo procedeu-se a leitura da Indicação n° 18/2019, de autoria do 

vereador Ricardo Rolando da Silva, que Indica ao Prefeito que mude a academia que 

esta instalada ao lado do USF, instale na praça em frente ao recinto. Justificou que 

onde está instalada a academia é um local muito escondido e as pessoas acabam não 

usando. Na praça em frente ao recinto, o pessoal faz caminhada e vai ser mais 

aproveitada. Não havendo vereadores inscritos para explicação pessoal, encerrou-se 

o Expediente da presente sessão. Reabriu os trabalhos na Ordem do Dia, solicitando a 

primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores, constatando a 

presença de todos. Ato contínuo procedeu-se a leitura do Projeto de Lei n° 22/2019, 

que: "Dispõe sobre destinação específica de bem imóvel e dá outras providências". O 

vereador Jerry pediu dispensa da leitura do projeto, pois já fora lido em sessão 

anterior. Em votação a dispensa da leitura do projeto foi aprovado por todos. 
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Declarando o senhor presidente aprovado o pedido de dispensa da leitura do projeto. 

Passou-se para a deliberação do projeto em questão. Em discussão a vereadora 

lonice disse que leu a resposta da Diretora da Creche ao requerimento que o 

presidente enviou ao prefeito com relação as vagas da creche. Disse que não tem 

vaga para crianças de 2 a 3 anos. Que foi procurada por uma avó doente que esta 

cuidando de uma criança porque não tem vaga na creche e está a mais de um mês 

esperando vaga. Em dezembro o município vai receber munícipes que foram 

trabalhar fora e as crianças vão precisar de creche. Não sou contra passar a prefeitura 

para o prédio da creche, mas quanto custa o prédio da creche? É dinheiro da 

educação. Para concordar com o projeto, disse que tem que ser feito pelo menos 

uma sala na escola. A Vereadora Danúbia disse que é essa a intenção do Prefeito, de 

construir mais salas. O Vereador Ricardo disse que o Prefeito falou que se a Diretora 

não concordar, ele vai construir mais duas salas na creche de baixo. O Vereador 

Fidelcino disse que a Diretora não tem que autorizar, e sim o Prefeito. O Vereador 

Sidnilson disse que não dá certo colocar as crianças com idades muito diferentes, as 

crianças pequenas com crianças de 10 anos. Que se o Prefeito prometeu que vai 

construir salas, tem que dar um voto de confiança. Em votação o Projeto foi aprovado 

por sete votos favoráveis e um contrário da vereadora lonice Romualdo. Declarando 

o senhor presidente aprovado por sete votos favoráveis e um contrário o Projeto de 

Lei n° 22/2019, que: "Dispõe sobre destinação específica de bem imóvel e dá outras 

providências". Ato contínuo solicitou o senhor presidente a secretária para efetuar a 

leitura do Projeto de Lei n2  23/2019, de 27 de setembro de 2019, que: "Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontes Gestal — SP, para o exercício de 

2020". O vereador Jerry pediu dispensa da leitura do projeto, pois já fora lido em 

audiência pública. Em votação a dispensa da leitura do projeto foi aprovado por 

todos. Declarando o senhor presidente aprovado o pedido de dispensa da leitura do 

projeto. 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° 29/CJR/2019, n° 28/CF0/2019. Em seguida efetuou-se a leitura da 

Emenda Supressiva n° 01/2019, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento ao 

projeto de lei n2  23/2019. Em discussão a Emenda Supressiva, não houve 

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

aprovado por unanimidade de votos a Emenda Supressiva n° 01/2019, ao Projeto de 

lei n° 23/2019. Passou-se para a deliberação do projeto em questão. Em discussão 

não houve manifestação. Em votação o Projeto foi aprovado por todos. Declarando o 

senhor presidente aprovado por unanimidade de votos favoráveis o Projeto de Lei n° 

23/2019, de 27 de setembro de 2019, que: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Pontes Gestal — SP, para o exercício de 2020", com a Emenda 

Supressiva n° 01/2019. Em seguida procedeu-se a leitura do Projeto de Lei n° 



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL 
CNPJ - 51.853.661/0001-09 
Fone/Fax (17) 3844-1304 

R. Natale Pazin, 575 —Centro -CEP15.560-000- Pontes Gestal/SP 

25/2019, de 04 de novembro de 2019, que: "Dispõe sobre abertura de créditos 

adicionais suplementares no orçamento de 2019 e dá outras providências". O 

vereador Fidelcino pediu dispensa da leitura do projeto, pois já fora lido em audiência 

pública. Em votação a dispensa da leitura do projeto foi aprovado por todos. 

Declarando o senhor presidente aprovado o pedido de dispensa da leitura do projeto. 

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 n2  31/CJR/2019, n2  30/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 n2  25/2019, de 04 de novembro de 2019, que: "Dispõe sobre abertura de 

créditos adicionais suplementares no orçamento de 2019 e dá outras providências". 

Ato contínuo efetuou-se a leitura do Projeto de Lei legislativo n2  02/2019, de 23 de 

outubro de 2019, de autoria do vereador Sidnilson, que: "Dispõe sobre denominação 

do Paço Municipal a ser instalado na Rua Maria Pontes Gestal 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 n2  30/CM/2019, n2  29/CF0/2019. Passou-se para a deliberação do 

projeto em questão. Informou o senhor presidente que por se tratar de próprios esse 

projeto de lei legislativo depende de voto favorável de dois terços do total de 

vereadores. Em discussão, a vereadora lonice agradeceu a presença de todos. Disse 

querer pedir desculpas a esposa, filhos e parentes presentes. Disse que não pode ser 

leviana a esse ponto de aprovar o projeto. Que conheceu o Renato, e que ele tinha 

problemas com álcool, mas que não tem problema, que não era disso que estava 

falando. Disse que muitas pessaos iam na prefeitura procurar os serviços e o 

funcionário não estava, a população não era recebida. Disse que a Dona Dina foi a 

mulher do plebiscito para Pontes Gesta' virar município, se emancipar. Disse que o 

prédio tem que levar o nome de um funcionário, mas de um funcionário que ia 

trabalhar, e que o Renato era doente, não ia trabalhar. O Vereador Ricardo 

agradeuceu à presença de todos. Disse que o Renado era uma pessoa maravilha e um 

amigo. O Vereador Sidnilson cumprimentou todos os presentes. Disse que teve a 

honra de trabalhar com o Renato na prefeitura muito tempo. Que ele era muito 

dedicado e nada mais justo do que dar um nome de uma pessoa que trabalhou lá 

dentro. Que trabalhou com ele mais de vinte anos, e quando chegava projeto aqui, 

não tinha nenhum erro. Quando não dava tempo, ele levava o serviço para casa. 

Quando ele faleceu, todo mundo conhecia ele como o "Renato da prefeitura", e 

faleceu sendo funcionário da prefeitura. Em votação foi aprovado por oito votos 
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favoráveis e um contra da vereadora lonice Romualdo. Declarando o senhor 

presidente aprovado por oito votos favoráveis e um contrário o Projeto de Lei 

legislativo n° 02/2019, de 23 de outubro de 2019, que: "Dispõe sobre denominação 

do Paço Municipal a ser instalado na Rua Maria Pontes Gestal 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. Convocando a todos para a próxima sessão ordinária prevista para o dia 19 

(dezenove) de novembro às 19:00 horas. D larando ncerrada a presente sessão. 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pre 

Danúbia Luzia de Faria — 1° Secretário 

Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° 

CAMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTA'. 
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