Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores
de Estrela Velha, em seis de junho de dois mil e dezenove. Abertura: Aos seis
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 Terceira 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 Terceira 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 Neida Bender Somavilla 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 um Ofício da Secretaria Municipal de Educação em resposta a
Proposição nº 01/2019 do Vereador Everaldo Juliano Neu, que pediu a
construção de uma cobertura em frente a EMEI Vó Alzira, porém essa
Proposição foi encaminhada ao Engenheiro e o mesmo colocou que não é
permitida essa obra, sabendo que a indicação tem o intuito de ajudar na
solução do problema o mesmo sugeriu uma reunião com Vereadores,
Secretário Municipal de Educação, Prefeita e setor de engenharia para um
estudo mais aprofundado do assunto. Leitura das Correspondências do
Executivo que constou o Ofício nº 85/2019 que encaminhou anexo do Projeto
de Lei nº 1.318 onde solicita que seja incluído o memorando 45/2019 da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo como anexo ao
Projeto de Lei nº 1.318 de 29 de maio de 2019 que “Autoriza o Poder Executivo
a conceder uso de imóvel”. Pauta Legislativa: Indicação nº 5/2019 do Vereador
Claudiomiro Silveira que solicita a construção de passeio público em todo o
perímetro urbano da cidade. Pedido de Providência nº 13/2019 da Vereadora
Isabela Garcia, que solicita através da Secretaria Municipal de Obras que seja
feita as demarcações das paradas de ônibus no distrito de Vila Itaúba.
Pequeno e grande expediente não houve Vereadores inscritos. Ordem do dia:
O Presidente colocou em discussão a Indicação nº 5/2019, de autoria do
Vereador Claudiomiro Silveira que propõe a construção de passeios públicos
no perímetro urbano de Estrela Velha, o mesmo passou a presidência ao vice e
disse que fez o pedido para ver se a Prefeita ou a administração faça o passeio
público, pois em alguns locais possui e outros não, as crianças indo pra escola
vão pela rua por falta do passeio, isso deve ser padronizado. Feito isto
encaminhou a Indicação ao Poder Executivo. Em seguida, colocou em
discussão o Pedido de Providência nº 13/2019 da Vereadora Isabela Garcia

onde a mesma solicita que seja realizado as demarcações das paradas de
ônibus no distrito de Vila Itaúba, pois a população pediu para que fique mais
evidente aonde é as paradas do ônibus, para que até os carros não estacione
nesses locais. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em
seguida o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº 1.314/2019
que, “Cria o sistema municipal de ensino de Estrela Velha, e dá outras
providências”, não havendo discussão foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Colocou em discussão o Projeto de Lei nº 1.315/2019 que,
“Dispõe sobre o pagamento parcelado, cobrança de créditos tributários e não
tributário inscrito em divida ativa e dá outras providências”, que foi aprovado
por unanimidade. Em seguida, o Presidente colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 1.317/2019 que, “Autoriza o não ajuizamento e o posterior cancelamento
de créditos tributários e não tributários”. Este Projeto não houve manifestações
e foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 1.318 ficou baixado nas
comissões para uma análise mais detalhada. Explicações pessoais: O
Vereador Arnildo Edgar Neske, utilizou a tribuna para prestar uma homenagem
ao Senhor Clóvis Pinto, pelo seu falecimento a cerca de um mês e a Vereadora
Neida Bender Somavilla, utilizou a tribuna para falar sobre as estradas do
município que já foram quase todas feitas e relatou que em conversa com o
Presidente Claudiomiro, surgiu a ideia de adquirir uma maquina roçadeira para
roçar os matos nas beiras das estradas para aumentar a visibilidade dos
motoristas e deixar as estradas até mais bonitas. Encerramento: Próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia dezenove de junho de dois mil e
dezenove às dezoito horas. Nada mais havendo o Presidente em nome de
Deus encerrou a Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Vereadores do ano de dois mil e dezenove.

