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Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dois de maio
de dois mil e dezesseis. Abertura: Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às
dezoito 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 dezesseis, da
quinta Legislatura, sob a presidência do Vereador Lorinei Somavilla (PDT). Na abertura dos trabalhos o
Presidente efetuou a “verificação do quorum”, registrando a presença dos seguintes Vereadores: Celia
Billig de Castilhos (PMDB), Cláudio Puntel dos Santos (PDT), Ildo Nagorsny (PP), Jardel Silveira (PP),
Joelson Neu (PMDB), Leonel Somavilla (PSB), Neusa Maria Ravanello Billig (PTB), Rosângela Dalcin
Steffanello (PMDB). Constando o número legal de Vereadores, o Presidente, em nome de Deus, declarou
abertos os trabalhos da Décima Sessão Ordinária e convidou o Vereador Leonel Somavilla para fazer a
leitura do texto. O Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras Cristiana Soder, Fabiola
Pereira, Franciele Ferreira, Mariângela Ravanello e o Assessor Jurídico Marciano Ravanello. Em seguida,
foi posta em discussão a ata da sessão ordinária anterior. Não havendo manifestações, o Presidente
colocou em votação a ata que foi aprovada por unanimidade. Expediente: Prosseguindo os trabalhos, no
espaço destinado ao “expediente” constou a seguinte correspondência: Ofício nº 50/2016 GP,
encaminhando o Projeto de Lei nº 1.187/2016. Já na pauta legislativa constou o Projeto de Lei nº 1.187, de
29 de abril de 2016 que “Altera os art. 29, 36 e 100 da Lei Municipal nº 579, de 08 de dezembro de 2014 –
Código Tributário Municipal e dá outras providências”. Pequeno Expediente: No “pequeno expediente” não
houve Vereadores inscritos. Grande Expediente: No “grande expediente” não houve Vereadores inscritos.
Ordem do Dia: Em seguida, iniciou a “ordem do dia”, onde constou o Projeto de Lei nº 1.186, de 12 de abril
de 2016 que “Autoriza a abertura de crédito especial no montante de duzentos mil e novecentos e
quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos”. Com pareceres favoráveis foi posto em discussão. O
Vereador Jardel disse que este é mais um projeto de abertura de crédito, porém mais amplo, pois visa
regular o cofinanciamento federal, na modalidade de fundo a fundo. Salientou que os recursos federais
estão vindo em uma única conta e para o município poder utilizá-lo é necessário essa alteração, favorável
ao projeto. Agradeceu. Não havendo mais manifestações foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Encerrada a ordem do dia passou-se para as Explicações Pessoais: Após o intervalo
inscreveu-se para explicações pessoais o Vereador Leonel Somavilla. Na Tribuna o Vereador Leonel
saudou a todos, agradeceu ao colega Gustavo Pinto pela cedência do espaço, pela oportunidade de ter
trabalhado mais esses dois meses junto com os demais vereadores, apreciando os projetos do município.
Destacou que o Poder Legislativo está sempre atento debatendo os projetos que vem de encontro com os
anseios dos munícipes. Solicitou a Secretaria de Obras que alargue as estradas da Itaúba, disse que a
colheita está terminando, mas a comunidade enfrentou muitos problemas principalmente quando se
encontravam máquinas, caminhões, carros, ônibus. Pediu providencias quanto a Travessa da Linha
Somavilla para Linha Dalcin, pois lá tem os Povos Indígenas companheiros Guaranis, que recebem visitas
e que ônibus não consegue chegar até lá, o que causa vários transtornos. Desejou um bom trabalho a
todos. Agradeceu. Encerramento: Nada mais havendo, o Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária
para o dia dezesseis de maio, às dezoito horas, em nome de Deus, encerrou a Décima Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dois de maio de dois mil e dezesseis.
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