Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha,
em vinte e dois de março de dois mil e dezenove. Abertura: Aos vinte e dois 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 Nossa Senhora Aparecida, declarou aberta a
Quinta Sessão Ordinária de dois mil e dezenove. Cumprimentando os demais colegas
vereadores, Assessores, funcionárias desta Casa e em nome do Senhor Eupídio,
cumprimentou a plateia presente. Verificando a presença de nove Vereadores,
convidou a Vereadora Neida Bender Somavilla para ler um texto bíblico e os demais
que ficassem em pé, em seguida pediu um minuto de silencio pelo falecimento de
Vianei Pascoal Schlosser, filho da funcionária Valma, ocorrido no dia dezesseis de
março no Estado do Espirito Santo. Em seguida, 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 convite para a Festa de Nossa Senhora
Medianeira de Linha Dalcin, Convite para a 5ª Conferência Municipal da Saúde de
Estrela Velha. Solicitou também a leitura das correspondências do Executivo, onde
constou: Ofício nº 18/2019, que solicita a retirada do Projeto de Lei nº 1.297, de 08 de
novembro de 2018, que “Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do
Município, e institui o respectivo quadro de cargos e funções e da outras providências”.
Ofício nº 23/2019 que encaminha os Projetos de Lei nsº 1.307/2019, que “Autoriza o
Poder Executivo transferir o registro de veículo para a seguradora Gente Seguradora
S/A., e dá outras providências”, e Projeto de Lei nº 1.308/2019, que “Autoriza a
contratação temporária de servidores, mediante interesse público do serviço municipal
e dá outras providências”. Pauta Legislativa: Pedido de Providência nº 02/2019 da
Vereadora Neida Bender Somavilla da Bancada do PDT; Pedido de Providência nº
03/2019 do Vereador Claudiomiro Silveira da bancada do MDB; Pedido de Providência
nº04/2019 do Vereador Arnildo Edgar Neske da bancada do PDT; Pedido de
Providência nº 05/2019 da Vereadora Isabela Garcia da bancada do PP e Pedido de
Providência nº 06/2019 do Vereador Ildo Nagorsny da bancada do PP. Pequeno e
Grande Expediente não constaram Vereadores inscritos. Ordem do dia: O Presidente
solicitou a leitura da Proposição nº 02/2019 da Vereadora Neida Bender Somavilla da
bancada do PDT, onde a mesma solicita que seja regularizado o quadro de
funcionários do SEF de Vila Itaúba, visando melhor atendimento ao público. O
Presidente convidou a Vereadora para defender a sua Proposição e a mesma
salientou que solicitou essa providência devido às reclamações que ela encontra
quando faz as visitas nas casas como Agente de Saúde. Assim, o Presidente
encaminhou o Pedido de Providência ao Executivo Municipal. Solicitou em seguida a
leitura do Pedido de Providência nº 03/2019 do Vereador Claudiomiro Silveira da
bancada do MDB, onde o mesmo solicita a limpeza das “Bocas de Lobo” de todo o
Município, pois em dias de chuva as mesmas transbordam ocasionando perigos para
a população. O Presidente passou a Presidência para o Vice-Presidente Darci Telles

para que ele conduzisse os trabalhos, para que o Vereador Claudiomiro pudesse
defender seu Pedido de Providência. O Vereador Claudiomiro visou à necessidade da
limpeza das “bocas de Lobo”, devido aos perigos que o transbordamento das mesmas
pode acarretar na população. Em seguida o Vereador Darci Telles, devolveu a
presidência ao Vereador Claudiomiro Silveira, que enviou a Proposição ao Executivo
Municipal. Solicitou a leitura do Pedido de Providência nº 04/2019 do Vereador Arnildo
Edgar Neske da bancada do PDT, que pede a construção de uma cobertura em frente
ao Posto de Saúde da Sede, bem como a de um banheiro para que os pacientes que
aguardam o mesmo abrir possa utilizar. O Presidente convidou o Vereador para
defender a sua Proposição e o mesmo disse que já conversou com a Prefeita e que a
mesma lhe garantiu que já está com o Projeto em mãos e que será atendido esse
pedido. Em seguida, o Presidente encaminhou o Pedido ao Executivo Municipal.
Pedido de Providência nº 05/2019 da Vereadora Isabela Garcia da bancada do PP,
onde a mesma solicita a construção de um banheiro nas dependência do SEF de Vila
Itaúba, que segundo ela os pacientes enfrentam as intempéries do tempo enquanto
aguardam o mesmo abrir. O Presidente encaminhou o Pedido ao Executivo para que
sejam tomadas as respectivas providências. Pedido de Providencia nº 06/2019 do
Vereador Ildo Nagorsny da bancada do PP, que solicita a reforma do Ginásio de São
Luís que foi parcialmente danificado por um temporal. O Vereador salientou que o
mesmo é utilizado por toda a comunidade e pede que sejam tomadas as devidas
providencias para que essa reforma seja realizada. O Presidente encaminhou a
Proposição ao Executivo Municipal. Em seguida, solicitou a leitura do Projeto
1.307/2019, de 20 de março que “Autoriza o Poder Executivo transferir o registro de
veículo para a seguradora Gente Seguradora S/A., e dá outras providências”,
encaminhando em seguida o referido Projeto para a Comissão Permanente
competente. Solicitou também a leitura do Projeto de Lei nº 1.308 de 20 de março de
2019 que “Autoriza a contratação temporária de servidores, mediante interesse público
do serviço municipal, e dá outras providências” em seguida, encaminhou para a
Comissão Permanente competente. Feito isto, o Presidente passou para a análise e
votação do Projeto de Lei nº 1.305/2019, solicitou a leitura dos Pareceres sendo todos
favoráveis, o Projeto foi a votação e aprovado por unanimidade. Passou para a análise
do Projeto de Lei nº 1.306/2019, solicitou a leitura dos Pareceres onde todos foram
favoráveis, o Vereador Ildo Nagorsny fez o uso da palavra dizendo ser a favor da
aprovação do Projeto. O Projeto foi a votação e aprovado por unanimidade.
Explicações pessoais: O Vereador Arnildo Edgar Neske, durante o uso da Tribuna,
cumprimentou à todos os presentes, e falou que em conversa com a Prefeita sobre os
problemas dos Postos de Saúde, onde os funcionários assumem os seus cargos e que
depois não vão ao trabalho por ser no interior. Falou também da necessidade de ser
construído um redutor de velocidade em frente ao Sicredi, pois o movimento de
veículos neste local é alto e os motoristas andam em alta velocidade. O Presidente
passou a palavra a Vereadora Loni Berlt Rossmann para fazer o uso da Tribuna, onde
a mesma cumprimentou à todos os presentes, e reforçou o Pedido de Providência do
Vereador Arnildo Edgar Neske, referente a construção do banheiro público em frente

ao posto de saúde da sede, pois a população necessita desses serviços básicos
quando enfrentam horas de espera até o mesmo abrir. Nada mais havendo, o
Presidente marcou a próxima Sessão para o dia vinte e nove março de dois mil e
dezenove as dezenove horas. Em nome de Deus, encerrou a quinta Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Vereadores em Estrela Velha, em vinte e dois março de dois
mil e dezenove, desejando uma boa noite à todos.

