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Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela
Velha, em nove de maio de dois mil e dezenove. Abertura: Aos nove 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 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 Sessão
Ordinária de dois mil e dezenove, saudando a todos os demais colegas vereadores,
funcionários da Câmara e Assessor Jurídico. Verificando a presença de nove
Vereadores, convidou o Vereador Ildo Nagorsny para ler um texto bíblico e os
demais que ficassem em pé, em seguida um minuto de silêncio pelo falecimento de
Clóvis Pinto. Feito isto, colocou em discussão a ata da sessão 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 agradecimento da família de Clóvis Pinto ao Presidente
da Câmara Claudiomiro Silveira e aos servidores, que no momento de dor e luto,
prestaram todo o apoio; Convite para o Café Colonial Italiano da Comunidade São
Francisco de Assis, que acontecerá no dia 1 de junho de 2019, a partir das 18h no
Ginásio Estrelão; Pedido de patrocínio da Associação das Trabalhadoras Rurais de
Estrela Velha, que estará promovendo o 8º Encontro das Famílias Rurais e 2ª
Gincana das Trabalhadoras Rurais, no dia 11 de maio de 2019, no Salão da
Comunidade Evangélica de São Marcos; Convite do CMDE para cerimônia de
Premiação da Taça Ivo Montagner, no dia 12 de maio de 2019, a partir das 14h no
Parque Municipal de Eventos Oscar Leite de Moraes. Solicitou também a leitura das
correspondências do Executivo, onde nada constou. Pauta Legislativa: Indicação nº
2, 3 e 4/2019; Pedido de Providência nº 9/2019; Projeto de Resolução nº 1/2019.
Pequeno e Grande Expediente não constaram Vereadores inscritos. Ordem do dia:
O Presidente colocou em discussão o Pedido de Providência nº 07/2019 da
Vereadora Neida Bender Somavilla, após o mesmo foi aprovado por unanimidade.
Em seguida, colocou em discussão a Indicação nº 2/2019, de autoria do Vereador
Claudiomiro Silveira onde propõe a construção de uma quadra de areia num lote de
área verde no Loteamento Montagner, que por sugestão poderá ser denominada
quadra esportiva Enio Montagner. Não havendo mais manifestações o Presidente
encaminhou a Indicação ao Executivo. Em seguida, colocou em discussão a
Indicação nº 3/2019, de autoria da Vereadora Isabela Garcia onde propõe a
construção da pavimentação no distrito de Vila Itaúba seguindo em direção a Santa
Terezinha, assim como, a conclusão da pavimentação em frente à Escola Estadual
Itaúba. Não havendo mais manifestações, o Presidente encaminhou a Indicação ao
Executivo. Em seguida, colocou em discussão a Indicação nº 4/2019, de autoria do
Vereador Ildo Nagorsny onde propõe a implantação de placas de energia solar nas
dependências do Poder Executivo, feito isto o Presidente encaminhou ao Executivo.
Em seguida, colocou em discussão o Pedido de Providência nº 9/2019 do Vereador
Everaldo Juliano Neu, que solicita a colocação de placas com a denominação das
ruas A, B, C e D do loteamento Augusto Valdemar Lasch, sem mais manifestações o
Presidente colocou em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade.
Explicações Pessoais: A Vereadora Neida Bender Somavilla usou a Tribuna, onde
primeiramente cumprimentou o Presidente e os demais Vereadores, o Assessor
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Jurídico e as funcionárias, Cristiana, Mariângela, Kátia e Suzana, as Conselheiras
Tutelares, ao Secretário de Obras de Salto do Jacuí Sr. e os demais presentes.
Agradeceu ao Presidente pela execução das placas com os nomes e partidos dos
Vereadores, reforçou o convite para o Encontro das Famílias e Gincana das
Trabalhadoras, e desejar um feliz dia das mães a todas as mães aqui presente. Em
seguida o Presidente passou a Presidência ao Vice e fez o uso da Tribuna, onde
cumprimentou a todos e reforçou a sua Indicação, falou da melhoria das ruas, falou
do site que está em manutenção e que as medidas então sendo tomadas, deixou
também um agradecimento as Conselheiras por terem vindo até a Câmara debater
sobre o Projeto, deixou um abraço a todas as mães do Município em especial as
Vereadoras e funcionárias da Câmara e agradeceu aos moradores do Loteamento
do Tarugo que vieram até a Câmara. Encerramento: Nada mais havendo, o
Presidente marcou a próxima Sessão para o dia dezesseis de maio de dois mil e
dezenove, numa quinta-feira às dezenove horas. Em nome de Deus, encerrou a
Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em Estrela Velha do
ano de 2019.
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