Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores
de Estrela Velha, em trinta de maio de dois mil e dezenove. Abertura: Aos trinta
dias do mês de maio 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 Décima Segunda 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 Segunda Sessão Ordinária de dois mil e
dezenove, saudando a todos os colegas vereadores, funcionários da Câmara e
Assessor Jurídico. Verificando a presença de nove Vereadores, convidou a
Vereadora Leda Scapin da Silva para ler um texto bíblico e os demais que
ficassem em pé. Feito isto, 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 onde
constou a lista dos beneficiários do bolsa família; Leitura das correspondências
do Executivo, onde constou os ofícios nºs 75 e 83/2019; Pauta Legislativa:
Pedidos de Providências nº 12/2019 e Projetos de Leis nºs 1.315, 1.316, 1.317
e 1.318/2019. Pequeno e grande expediente não constaram Vereadores
inscritos. Ordem do dia: O Presidente colocou em discussão o Pedido de
Providência nº 11/2019, de autoria da Vereadora Neida Bender Somavilla onde
a mesma solicita que seja colocado uma lixeira em frente ao posto de saúde de
Rincão da Estrela, visando melhorar o sistema de limpeza, evitando que o lixo
seja jogado no chão ocasionando o mal cheiro, bem como a ação dos cães que
espalham o lixo. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em
seguida, foi colocado e discussão o Projeto de Lei nº 1.308/2019 juntamente
com a mensagem Retificativa que, “Autoriza a contratação temporária de
servidores, mediante interesse público do serviço municipal, e dá outras
providências”. O voto da Comissão Geral e da Comissão de Constituição foram
favoráveis, bem como o parecer jurídico. O Vereador Ildo Nagorsny se
manifestou favorável ao Projeto, por considerar necessário para o bem da
população, pois faz falta esses dois funcionários e que o Executivo esteja de
olho no limite da folha. Não havendo mais manifestações foi colocado em
votação e o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado em
discussão o Projeto de Lei nº 1.312/2019 que, “Autoriza a abertura de créditos
especiais no montante de cento e doze mil e setecentos e oitenta e quatro reais
e quatro centavos.” Novamente o parecer das Comissões foi favorável bem
como o parecer Jurídico. Não havendo manifestações o Presidente colocou em
votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. O Presidente comunicou
que o Projeto de Lei nº 1.314/2019 que “Cria sistema Municipal de Ensino de
Estrela Velha”, continua baixado nas Comissões. Explicações Pessoais: Não

houve Vereadores inscritos. Encerramento: Próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia seis de junho de dois mil e dezenove as dezoito horas. Nada
mais havendo, em nome de Deus o Presidente encerrou a décima segunda
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores o ano de dois mil e
dezenove.

