Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela
Velha, em sete de março de dois mil e dezenove. Abertura: Aos sete dias do mês de
março 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 Quarta 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 Quarta Sessão
Ordinária de dois mil e dezenove. Cumprimentando os demais colegas vereadores,
Arnildo Edgar Neske, Everaldo Juliano Neu, Neida Bender Somavilla, Loni Berlt
Rossmann, Antonio Cezar Correa, Isabela Garcia e Darci Telles, Assessores e
funcionárias desta Casa e a plateia. Em seguida, Verificou a presença de nove
Vereadores e convidou o Vereador Ildo Nagorsny 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 Ordinária 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 o convite para a 19ª Expoagro Afubra a realizar-se no mês de março; Convite
para a Festa da Comunidade Santa Terezinha; Convite para a 20ª Olimpíada Rural de
Estrela Velha; Requerimento nº 01/2019 do Vereador Antonio Cesar Correa;
Proposição nº 01/2019 do Vereador Everaldo Juliano Neu. Leitura das
correspondências do Executivo: Nada constou. Para o Pequeno e Grande Expediente
não constou Vereadores inscritos. Ordem do dia: O Presidente solicitou a leitura da
Proposição nº 01/2019 do Vereador Everaldo Juliano Neu, que propõem ao Executivo
Municipal a construção de cobertura em frente a Escola Municipal de Educação Infantil
Vó Alzira, para proteger os alunos, pais, professores, monitores e serventes no horário
de chegada e de saída principalmente em dias de chuva. Feito a leitura, o Presidente
convidou o Vereador Everaldo Juliano Neu para defender a sua Proposição e o
mesmo salientou que as crianças e os funcionários da EMEI, esperam em área
descoberta até a abertura da mesma, ficando expostos ao tempo. O Presidente
encaminhou a Proposição para o Executivo Municipal, para que o mesmo tome as
devidas providências. Em seguida, solicitou a leitura do Requerimento 01/2019 do
Vereador Antonio Cesar Correa que pediu Licença de suas atividades parlamentares
pelo período de sessenta dias a contar de primeiro de março a trinta de abril do
corrente ano, para tratar de interesse particular, computo no Art. 40, inciso II da Lei
Orgânica Municipal e Art. 18 inciso I do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Vereadores, ressaltam-se que neste período não fará jus aos subsídios atinentes ao
exercício da função Legislativa, nestes termos pede deferimento. Feito isto, o
Presidente colocou em votação o requerimento nº 01/2019 do Vereador Antonio Cesar
Correa, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente passou para a análise
do Projeto de Lei nº 1.304 de 30 de janeiro de 2019, onde solicitou a leitura dos
pareceres Jurídico e das Comissões que forneceram parecer favorável a tramitação da
matéria. Assim, o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 1.304/2019
sendo aprovado por unanimidade. Explicações Pessoais: O Presidente passou a
palavra a Vereadora Loni Berlt Rossmann que fez o uso da Tribuna. A Vereadora

cumprimentou o Presidente da Câmara, os demais colegas e a plateia presente,
inclusive seu marido Eraldo Rossmann que está junto com ela nessa caminhada e
salientou que foi gratificante aprovar um Projeto como este, votado no presente dia,
que trás verbas para o Município, para melhorar as coisas para o povo. E aproveitou
para convidar os colegas Vereadores para a Festa na Comunidade de Rincão São
Luiz. O Presidente passou a palavra para a Vereadora Neida Bender Somavilla, que
cumprimentou o Presidente da Câmara, em nome dele todos os Vereadores e a
plateia reunida. Em seguida, agradeceu ao aniversariante, Sr. Darci Telles, pelos
comes e bebes, e agradeceu a todos que se fizeram presente na Festa da
Comunidade de Linha Somavilla, e parabenizou o esposo da Vereadora Loni Berlt
Rossmann que está sempre presente nas sessões, acompanhando sua esposa e
salientou que seria de suma importância que todos os companheiros e companheiras
dos Vereadores pudessem lhes acompanhar mas isso infelizmente não acontece. O
Presidente em seguida, passou a palavra ao Vereador Arnildo Edgar Neske, que
cumprimentou o Presidente, os Vereadores e Vereadoras, o Assessor Jurídico Carlos
Roberto Ravanello e as funcionárias desta Casa. Colocou para os demais a sua
satisfação em saber que alguns pedidos foram atendidos no que diz respeito às
estradas do Município, pediu melhorias em outras que ainda não foram arrumadas,
falou também sobre a importância da melhoria na iluminação pública no perímetro
urbano. Nada mais havendo, o Presidente marcou a próxima Sessão para o dia sete
de março de dois mil e dezenove as dezenove horas. Em nome de Deus, encerrou a
terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em Estrela Velha, em
vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, desejando uma boa noite à todos.

