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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em vinte
e quatro de abril de dois mil e dezessete. Abertura: Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois
mil e dezessete, às dezessete horas e trinta minutos, nas dependências da Câmara Municipal de
Vereadores, com endereço na Avenida Lauro Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Décima Segunda
Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezessete, da Sexta Legislatura, sob a Presidência da Vereadora
Lenise Maria Schonfeldt Rodrigues (PTB). Na abertura dos trabalhos a Presidente efetuou a “verificação
do quorum”, registrando a presença dos seguintes Vereadores: Antonio Cezar Correa (PTB), Deoclécio
Ravanello (PT), Eleunice Beatriz Crestani Pinto (PSB), Jardel Silveira (PP), João Víctor Dalcin Steffanello
(PMDB), Jorce Schneider Nogueira (PMDB), Leonel Luiz Somavilla (PSB) e Mateus Cristian Ebert (PP).
Constando o número legal de Vereadores, a Presidente, em nome de Deus, declarou abertos os trabalhos
da Décima Segunda Sessão Ordinária, convidou o Vereador Jardel Silveira para fazer a leitura do texto
bíblico. A Presidente cumprimentou os Vereadores, os servidores Franciele Raquel Ferreira, Mariângela
Ravanello, Suzana Castilhos e o Assessor Jurídico Alexander Castilhos, Andréia Ribeiro e Cleber de
Moura. Em seguida, foi posta em discussão a ata da sessão ordinária anterior. Não havendo
manifestações, a 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 16/2017 STR, solicitando apoio dos Vereadores na mobilização que ocorrerá no dia 28 de abril
em Candelária. 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
nada constou. Encerrada a ordem do dia passou-se para as Explicações Pessoais onde inscreveu-se a
Vereadora Lenise Maria Schonfeldt Rodrigues. Na Tribuna a Vereadora Lenise de maneira simples e
especial lembrou que na próxima semana, segunda-feira, comemora-se o dia do trabalhador.
Compreende as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia, sabe da falta de valorização para a classe
trabalhadora, já que independente do cargo que cada cidadão exerça, todos são indispensáveis para o
progresso de um Município, Estado e País. Não há como não mencionar o grande impasse a nível
nacional que está acontecendo com os trabalhadores brasileiros, somos sabedores que o governo
pretende mudar os direitos trabalhistas que atingirão de forma negativa toda a classe. Lembrou também
daqueles trabalhadores, que estão desempregados, sem sustento algum, e que certamente sofrem por
não poder dar a sua família uma vida digna. Por fim, que todos os trabalhadores sintam-se homenageados
e valorizados e principalmente sintam-se felizes e agradecidos a Deus por serem abençoados por terem
um trabalho. Agradeceu. Encerramento: Nada mais havendo, a Presidente marcou a próxima Sessão
Ordinária para o dia oito de maio, às dezessete horas e trinta minutos, e em nome de Deus, encerrou a
Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em vinte e
quatro de abril de dois mil e dezessete.
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