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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em quinze
de maio de dois mil e dezessete. Abertura: Aos quinze dias do mês de maio 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 Quarta 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
Quarta Sessão Ordinária, convidou o Vereador Jorce Schneider Nogueira para fazer a leitura do texto
bíblico. A Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras Cristiana Soder, Franciele Raquel
Ferreira, Mariângela Ravanello, Suzana Castilhos e o Assessor Jurídico Alexander Castilhos, Andreia
Ribeiro, Cleber de Moura, Edegar Neske e Telmo Luís Buriol. 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”
constaram as seguintes correspondências: Ofício nº 63/2017 Conselho Tutelar convidando par apalestra
no dia 18 de maio de 2017; Ofícios nºs 126 e 130/2017 GP, encaminhando respectivamente: Projetos de
Leis nºs 1.222 e 1.223/2017; manifestação sobre o impacto orçamentário-financeiro e percentual de gastos
com pessoal, solicitados através do Ofício nº18/2017 CMV. Já na Pauta Legislativa constou Projetos de
Leis nºs 1.222 e 1.223/2017. A Presidente informou que os projetos ficarão baixados nas comissões para
elaboração de pareceres. No “pequeno expediente” inscreveu-se o Vereador Deoclécio Ravanello. Com a
palavra o Vereador Deoclécio complementou a colocação da senhora Prefeita em reunião, sobre a
remuneração do Chefe de Gabinete do mandato anterior, corrigindo o valor, informando que o mesmo foi
nomeado em 2016 através de concurso público no cargo de Fiscal Ambiental, concomitante exerceu a
função gratificada de Chefe de Gabinete, participou da Comissão de Licitação e atuou em conselhos
municipais. Agradeceu. 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 o Vereador João Víctor Dalcin Steffanello.
Com a palavra o Vereador João Víctor convidou a todos para participar da 18ª Olimpíada Rural de Estrela
Velha, promovida pela AJUREV, falou sobre a importância da valorização dos jogos no município que é
essencialmente agrícola. Antecipadamente agradeceu o empenho da Administração Municipal, Presidente
da AJUREV e Presidentes das Juventudes, atletas, candidatas a Rainha e Princesas entre outros
envolvidos para o sucesso da Olímpiada. Agradeceu. Encerramento: Nada mais havendo, a Presidente
marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e dois de maio, às dezessete horas e trinta minutos,
informou que no mesmo dia às dezessete horas e quinze minutos, haverá Audiência Pública sobre o
cumprimento das metas fiscais, e em nome de Deus, encerrou a Décima Quarta Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em quinze de maio de dois mil e dezessete.
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