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ATA N. 25/2019, da Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes 

Gestal, no 32  Exercício da 132  Legislatura, realizada no dia 19 de novembro de 2019. 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (19/11/2019), 

realizou-se a Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, no 39 

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° 

24/2019 da décima nona sessão ordinária realizada em data de 05 de novembro de 

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

todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 24/2019, por unanimidade 

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

presidente que foi protocolado o projeto de lei complementar n° 13/2019, que: 

"Dispõe sobre alteração dos parágrafos 1°, 49  e  59  do artigo 1° da lei complementar 

n° 48 de 27 de dezembro de 2017" e projeto de lei complementar n° 14/2019, que: 

"Dispõe sobre alteração dos artigos 12 e 2° e parágrafo 2° do artigo 2° da lei 

complementar n° 49 de 27 de dezembro de 2017". Referidos projetos seriam lidos, 

discutidos e votados 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 outubro de 2019. Referidos balancetes encontram-se na 

secretaria da Câmara à disposição dos senhores vereadores. No expediente recebido 

de Diversos efetuou-se a leitura do ofício GDUR — 11 n° 83/2019, que encaminha o 

processo TC — 006705.989.16-8 e 006332.989.18-5, que abrigam o parecer prévio das 

contas anuais do município de Pontes Gestal, referentes ao exercício de 2017. 

Comunicou o senhor presidente que referido processo encontra-se na secretaria da 

Câmara à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo passou-se ao expediente 

recebido dos vereadores, efetuando-se a leitura da Indicação n° 19/2019, de autoria 

do verador Sidnilson, que: solicita ao senhor prefeito que tome as providências 

necessárias no sentido de dar cumprimento a Constituição Federal, para enviar a esta 

Casa de Leis, projeto de lei com a finalidade de no mínimo reajustar as percas 

inflacionárias aos salários dos servidores públicos municipais. Em sua justificativa 

disse que é muito melhor dar as percas salariais do que ter que dar gratificações e 

pagar horas extras para os funcionários. Disse que tem que ser dado as percas 

salariais para todos, não podendo haver preferência. Acrescentou que a folha de 

pagamento não esta estourada, porque estão fazendo processo seletivo e 

contratando pessoas. Não havendo vereadores inscritos para explicação pessoal, 

encerrou-se o Expediente da presente sessão. Reabriu os trabalhos na Ordem do Dia, 
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solicitando a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores, 

constatando a presença de todos. Ato continuo procedeu-se a leitura do projeto de 

lei complementar n° 13/2019, que: "Dispõe sobre alteração dos parágrafos 1°, 42  e 

52  do artigo 1° da lei complementar n° 48 de 27 de dezembro de 2017". 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° 

32/CJR/2019, n° 31/CF0/2019. 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 o projeto de lei 

complementar n° 13/2019, que: "Dispõe sobre alteração dos parágrafos 1°, 49  e 52  

do artigo 1° da lei complementar n° 48 de 27 de dezembro de 2017". Ato contínuo 

solicitou o senhor presidente a secretária para efetuar a leitura do projeto de lei 

complementar n° 14/2019, que: "Dispõe sobre alteração dos artigos 1° e 2° e 

parágrafo 2° do artigo 2° da lei complementar n° 49 de 27 de dezembro de 2017". 

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° 33/CJR/2019 e n° 32/CF0/2019. 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 complementar n° 14/2019, que: "Dispõe sobre 

alteração dos artigos 12 e 2° e parágrafo 2° do artigo 2° da lei complementar n° 49 

de 27 de dezembro de 2017". 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 03 (três) de dezembro às 19:00 horas. Declarando encerrada a 

presente sessão. 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pr 

Danúbia Luzia de Faria — 1° Secretário 

Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2 Sec 
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