REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Estrela Velha
Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela
Velha, em quatro de fevereiro de dois mil e dezenove. Abertura: Aos quatro dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com endereço na Avenida Lauro
Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil
e dezenove, da Sexta Legislatura, sob a Presidência do Vereador Claudiomiro Silveira
(MDB). O Presidente, em nome de Deus, declarou abertos os trabalhos da Primeira
Sessão Ordinária de dois mil e dezenove. Cumprimentando os demais colegas
vereadores, Arnildo Edgar Neske, Everaldo Juliano Neu, Neida Bender Somavilla, Ildo
Nagorsny, Loni Berlt Rossmann, Antonio Cezar Correa, Isabela Garcia e Darci Telles,
e funcionárias desta Casa, Kátia Luana Machado, Cristiana Soder e Suzana Castilhos.
A plateia, Mateus Ebert, Franciele Ferreira, Deoclecio Ravanello, Leda, Gisele,
Franciele e Tiago Billig. Em seguida, convidou a Vereadora Isabela Garcia para fazer a
leitura de um texto bíblico e os demais que se colocassem em pé. Havendo quórum
suficiente, o Presidente colocou em discussão a Ata da Sessão Extraordinária anterior.
Não havendo manifestações, colocou em votação e a mesma foi aprovada por
unanimidade. Expediente: O Presidente solicitou a leitura das correspondências
recebidas, onde constou somente um ofício do CTG Estrela do Pago, que solicita
patrocínio para realizar o trigésimo sexto rodeio crioulo interestadual que se dará nos
próximos dias. Para o Grande e Pequeno Expediente não constou Vereadores
inscritos. Ordem do dia: O Presidente, fazendo uso de suas atribuições, colou em
discussão o Projeto de Lei nº 1.302 que autoriza a contratação temporária de
servidores para a Secretaria Municipal de Educação, mediante interesse público do
serviço municipal e dá outras providencias. O Vereador Ildo Nagorsny, colocou que
houve esclarecimentos sobre o Projeto com funcionários do Poder Executivo, onde
lhes foi colocado que a folha de pagamento está em 49% e que ele é favorável ao
Projeto. Não havendo mais manifestações, o Presidente colocou o Projeto em votação
e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Feito isto, colocou em discussão o Projeto
de Lei nº 1.303 que autoriza a contratação temporária de servidores, mediante
interesse do serviço municipal e dá outras providências. O Vereador Ildo Nagorsny se
manifestou favorável ao Projeto. Não havendo mais manifestações, o Presidente
colocou o Projeto em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Explicações
Pessoais: O Presidente passou a palavra a Vereadora Neida Bender Somavilla que
cumprimentou o Presidente da Câmara, os demais colegas e agradeceu a presença
da Senhora Leda, dos Ex-vereadores que vieram assistir os trabalhos, as funcionárias
da Casa, o Assessor Jurídico da Câmara, os colegas Vereadores e aos seus eleitores,
que se não fosse eles, ela não estaria onde está. E pelo cumprimento dos exvereadores por terem disponibilizado o espeço aqui, onde cederam para os demais.
Aproveitando a oportunidade, a Vereadora convidou a todos para a Festa da
Comunidade de Linha Somavilla e agradeceu. Em seguida, o Presidente passou a
palavra para o Vereador Arnildo Edgar Neske, que cumprimentou todos os
Vereadores, o Presidente da Câmara Claudiomiro Silveira o Assessor Jurídico Carlos
Roberto Ravanello e deixou um abraço a todo o público que se encontra presente, em
especial aos ex-vereadores Deoclécio Ravanello e Mateus Ebert, e aproveitou para
agradecer por terem cedido o espaço para os demais Vereadores. Assim, colocou que
está muito contente em ver o pessoal que trabalha na Câmara dizendo que vamos
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montar um trabalho de diálogo, puro, com negociação, com boas ideias. Colocou
também a situação das estradas do Município, visando que agora foi empossado um
novo Secretário de Obra, que é de seu agrado e assegura que o mesmo irá prestar um
serviço muito bom para a comunidade. O Vereador aproveitou o momento para pedir a
melhoria das estradas da Linha das Bicas e Linha Vassouras. Por fim, agradeceu a
todos mais uma vez. Encerramento: A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia
onze de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezenove horas. Nada mais havendo, em
nome de Deus, o Presidente encerrou a Primeira Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Vereadores do ano de dois mil e dezenove.
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