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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO, NA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos quatorze (14) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte (2020), na 
Sede da Câmara Municipal de Pontes Gestal, Estado de São Paulo, às 15:00 horas, 
sob a Presidência do Senhor Vereador Márcio dos Santos Reis, realizou-se a 
Primeira Reunião, da Comissão de Justiça e Redação, da Quarta Sessão Legislativa, 
da Décima Terceira Legislatura, com a presença dos Senhores Vereadores:- Márcio 
dos Santos Reis (Presidente), Jerry Gustavo de Souza Lemes (Relator) e Sebastião 
Venceslau da Silveira (Membro). 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente considerou aberto os trabalhos. A 
seguir, passou-se a discussão e votação dos Pareceres apresentados a proposição de 
competência deste Órgão técnico, constantes da seguinte Ordem do Dia: 
Projeto de Lei n° 01, de 13 de janeiro de 2020, de autoria do Executivo Municipal, 
que "Dispõe sobre a revisão geral à remuneração dos servidores ativos e 
inativos e dá outras providências". 
Projeto de Lei Legislativo n° 01, de 14 de janeiro de 2020, de autoria da Mesa da 
Câmara, que "Dispõe sobre a revisão geral à remuneração dos servidores ativos 
e inativos do Legislativo e dá outras providências". 
Projeto de Lei Complementar Legislativo n°01, de 14 de janeiro de 2020, de autoria 
da Mesa da Câmara, que "Concede revisão geral, anual, nos subsídios dos 
agentes políticos, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal e dá outras 
Dispõe providências". 
APROVADO o Parecer do Relator, a legalidade redacional do projeto em questão. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrada a reunião, da qual eu Jerry Gustavo de Souza Lemes (Relator) 
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim pelo Senhor Presidente. 

Ver. Márcio dos Santos Reis 

Presidente da Comissão 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO, NA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA. 

Aos quatorze (14) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte (2020), na 
Sede da Câmara Municipal de Pontes Gestal, Estado de São Paulo, às 15:00 horas, 
sob a Presidência do Senhor Fidelcino Torres Luchi, realizou-se a Primeira reunião, 
da Comissão de Finanças e Orçamento, da Quarta Sessão Legislativa, da Décima 
Terceira Legislatura, com a presença dos Senhores Vereadores:- Fidelcino Torres 
Luchi (Presidente), Ricardo Rolando da Silva (Relator) e Jerry Gustavo de Souza 
Lemes (Membro). 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente considerou aberto os trabalhos. A 
seguir, passou-se a discussão e votação dos Pareceres apresentados a proposições de 
competência deste Órgão técnico, constantes da seguinte Ordem do Dia: 
Projeto de Lei n° 01, de 13 de janeiro de 2020, de autoria do Executivo Municipal, 
que "Dispõe sobre a revisão geral à remuneração dos servidores ativos e 
inativos e dá outras providências". 
Projeto de Lei Legislativo n° 01, de 14 de janeiro de 2020, de autoria da Mesa da 
Câmara, que "Dispõe sobre a revisão geral à remuneração dos servidores ativos 
e inativos do Legislativo e dá outras providências". 
Projeto de Lei Complementar Legislativo n°01, de 14 de janeiro de 2020, de autoria 
da Mesa da Câmara, que "Concede revisão geral, nos subsídios dos agentes 
políticos anual, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal e dá outras 
Dispõe providências". 
APROVADO o Parecer do Relator, a legalidade técnico financeira do projeto em 
questão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e deu por encenada a reunião, da qual eu Ricardo Rolando da Silva (Relator) 
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim pelo Senhor Presidente. 

Ver. 	orres Luchi 

Presidente da Comissão Relator da Comissão 
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