Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores
de Estrela Velha, em dezenove de junho de dois mil e dezenove. Abertura: Aos
dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezoito
horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com endereço
na Avenida Lauro Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Décima 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 aberta a Décima Quarta Sessão Ordinária de dois mil e
dezenove, saudando os colegas Vereadores, funcionários da Câmara e
Assessor Jurídico. O Presidente convidou o Vereador Everaldo Juliano Neu
para ler um texto bíblico e os demais que ficassem em pé, em seguida um
minuto de silêncio pelo falecimento de Davi Piccin, Adriano Luiz Lasch, Ercília
Pires Michelon e Rosa Timm. Verificando a presença de oito Vereadores, o
Vereador Ildo Nagorsny estava de atestado, colocou em discussão a ata da
sessão anterior. Não havendo manifestações, colocou em votação e a mesma
foi aprovada por unanimidade. Expediente: Leitura das correspondências
recebidas constou o Ofício nº 26/2019 que convida para a Festa da
Comunidade de São João Batista de Vila Itaúba que será realizado no dia vinte
e três de junho com início às dez horas e terá Domingo no Parque. Leitura das
correspondências do Executivo que constou o Ofício nº 92/2019 que
encaminha Projeto de Lei nº 1.319/2019 que, “Autoriza a contratação
temporária de servidor mediante interesse público do serviço municipal e dá
outras providencias.”. Pauta Legislativa: Pedido de Providência nº 14/2019 da
Vereadora Neida Bender Somavilla que solicita que seja refeita a estrada de
acesso as propriedades dos Senhores Eduino Jeggler, Paulo Mateus da Silva,
Nilton Rodrigues da Rosa, Geraci Rodrigues da Rosa e Ildemar Santana em
Linha Dalcin, pois a estrada antiga de acesso a essas propriedades foi desfeita
após limpeza de lavouras; Projeto de Resolução nº 2/2019 que “Inclui no
Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores a Seção VIII ao
Capítulo V, que dispõe sobre a Ouvidoria Legislativa, com arts. 67 A e B.” e
Projeto de Lei nº 1.319/2019 que "Autoriza a contratação temporária de
servidor, mediante interesse público do serviço municipal e dá outras
providencias". Pequeno e grande expediente não constaram escritos. Ondem
do dia: O Presidente colocou em discussão o Pedido de Providência nº
14/2019, onde a Vereadora Neida solicitou urgência na abertura de um novo
acesso as propriedades com largura adequada para o acesso a maquinas,
transporte escolar e demais veículos. O Pedido foi aprovado por unanimidade.
Em seguida o Presidente colocou em discussão o Projeto de Leiº 1.318 que
“Autoriza o poder executivo a conceder o uso de imóvel” não havendo
manifestações colocou em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade.

Explicações pessoais: A Vereadora Neida Bender Somavilla fez o uso da
Tribuna e ressaltou o porquê fez o Pedido de Providências, dizendo que como
agente de saúde não conseguiu chegar até as propriedades e teve que fazer
outro caminho para conseguir se deslocar até as mesmas. Encerramento:
Próxima Sessão Ordinária será realizada no dia vinte e oito de junho às dezoito
horas. Nada mais havendo, em nome de Deus encerrou a Décima Quarta
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do ano de dois mil e
dezenove.

