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Ata da Décima Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Vereadores de Estrela Velha, em três de outubro de dois mil e dezenove. Abertura:
Aos três dias do mês de outubro 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 Vigésima 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
Vigésima Segunda Sessão Ordinária de dois mil e dezenove, cumprimentando os
colegas Vereadores, servidores, Assessor Jurídico, servidor Telmo e em nome dele
os demais presentes. O Presidente convidou o Vereador Arnildo Edgar Neske para
ler um texto bíblico e os demais que ficassem em pé. Havendo quórum suficiente, o
Presidente 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: Nada constou. Leitura das
correspondências do Executivo: Ofícios nºs 003/2019 da Secretaria Municipal de
Administração que encaminha manifestação sobre o Pedido de Informação nº
02/2019, apresentada na Câmara Municipal de Vereadores do Vereador Claudiomiro
Silveira, sobre as horas extras concedidas aos servidores públicos no ano de 2019
onde encaminha em anexo essa relação. Ofício nº 158/2018 do Poder Executivo que
encaminha convite para a reunião que tratará sobre a elaboração do plano de
saneamento básico municipal e Memorando 46/2019 da Secretaria Municipal da
Agricultura Fomento Econômico em resposta ao Pedido de Informação nº 02/2019
encaminhando a listagem de implementos agrícolas disponibilizados pelo Município
que prestam serviços a comunidade. Pauta Legislativa: O Presidente solicitou a
leituras das proposições onde constou, Pedido de Providência nº 23/2019 de autoria
do Vereador Claudiomiro Silveira, onde solicita a construção de quebra-molas nas
Ruas Sérgio Trevisan Ceolin, João Ferreira de Castilhos e Avenida Lauro Billig de
Castilhos. Pequeno Expediente: Não houve Vereadores inscritos. Grande
Expediente: Não houve Vereadores inscritos. Ordem do dia: O Presidente colocou
em discussão o Pedido de Providência nº 23/2019, de autoria do Vereador
Claudiomiro Silveira onde propõe ao Executivo Municipal, juntamente a Secretaria
de Obras, a construção de quebra-molas nas Ruas Sergio Trevisan Ceolin e João
Ferreira de Castilhos e na Avenida Lauro Billig de Castilhos, onde passou a
Presidente ao Vice para defender seu pedido. Salientou que solicitou a construção
de quebra-molas na Avenida Sérgio Trevisan Ceolin foi solicitado pelos moradores,
porque só tem dois quebra-molas então solicita que seja construído outro em frente
à Loja Mapa, devido ao movimento no banco e mercado. Na Rua João Ferreira de
Castilhos é porque há um grande movimento devido a cancha de bochas do Senhor
Darci Teles, então fica perigoso o movimento ali. Na Rua Sérgio Trevisan Ceolin
solicita para que as carretas que se deslocam até a SC Cereais diminuam a sua
velocidade, pois as mesmas fazem com que haja uma grande trepidação das casas.
O Vereador Arnildo Edgar Neske, também se manifestou dizendo que os quebramolas são necessários, pois em frente ao mercado da Cotriel e a Loja Mapa, tem
muitos idosos caminhando que vem receber a aposentadoria e são idosos que as
vezes se descuidam então se deve ter uma preocupação com esse pessoal que
transita pela cidade. Não havendo mais manifestações, o Presidente colocou em
votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em análise,
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discussão e votação a Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 1.326/2019 que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020, solicitando a leitura dos
pareceres das Comissões e o Parecer Jurídico, onde ambos foram favoráveis ao
mérito da matéria. Em seguida colocou em votação, onde foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, solicitou a leitura dos pareceres das Comissões e
Jurídico sobre o Projeto de Lei nº 1.326/2019 com a Emenda Aditiva, onde todos
foram favoráveis. Feito isto, colocou em votação e o mesmo foi aprovado por
unanimidade. Explicações pessoais: O Vereador Arnildo utilizou a tribuna, rm
primeiro lugar cumprimentou o Presidente, Vereadores, funcionárias e o pessoal das
Bicas, sua sobrinha e afilhada, engenheiro Telmo e o seu Eraldo. EM segundo lugar,
se manifestou de acordo com o pedido do Presidente sobre a construção dos
quebra-molas, sendo que são muito necessários ainda mais na frente da Mapa,
onde o trafego de caminhões é grande. Aproveitou para convidar para o festival da
Laranja de Linha Vassouras e pediu ao chefe de obras para que dê uma reparada
na estrada para que o pessoal não reclamar quando irem para a festa.
Encerramento: A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia dezesete de
outubro de dois mil e dezenove às dezenove horas. Nada mais havendo, em nome
de Deus o Presidente encerrou a Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Vereadores do ano de dois mil e dezenove, desejando a todos uma
boa noite.
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