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Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em trinta
de outubro de dois mil e dezessete. Abertura: Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezessete, às nove horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com endereço na
Avenida Lauro Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Vigésima Sétima 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 Vigésima Sétima
Sessão Ordinária, convidou o Vereador João Víctor Dalcin Steffanello para fazer a leitura do texto e após
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores: Milton Pereira, Hantz Mohr e João Burim. A
Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras Cristiana Soder, Franciele Raquel Ferreira,
Mariângela Ravanello, Suzana Castilhos e o Assessor Jurídico Alexander Castilhos, Andrea 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 Ofício SMASCT nº 201/2017 e
Ofício SMA nº 03/2017. Já na Pauta Legislativa constou: Pedidos de Providências nºs 25 e 26/2017,
Indicação nº 20/2017. 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 o constou Indicação nº 26, de autoria do Vereador Leonel Luís Somavilla,
onde PROPÕE ao Executivo Municipal que disponibilize os profissionais da saúde necessários para coleta
de materiais para exames no Posto de Saúde de Itaúba. Em discussão o Vereador Leonel pediu que o
Executivo analisasse com carinho a possibilidade de encaminhar profissionais da saúde necessários para
coleta de materiais para posterior realização dos exames no Posto de Saúde de Vila Itaúba. Essa coleta
poderá ser realizada uma vez por semana, ou a cada 15 dias, facilitando assim, o deslocamento das
pessoas, que estão doentes e tem dificuldades de se deslocar até o Posto de Saúde da Sede, pois muitas
vezes as pessoas não têm nem dinheiro para pagar a passagem e precisam ficar a manhã toda na cidade
até a hora do ônibus ao meio dia. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 25, de autoria do Vereador Mateus Cristian Ebert,
onde solicita PROVIDÊNCIAS ao Executivo Municipal, quanto ao Banheiro Público localizado no Distrito
de Itaúba que está chaveado, não sendo possível a utilização por parte dos cidadãos. Em discussão o
Vereador Mateus disse que a cerca de trinta dias fez esse pedido diretamente a senhora Prefeita,
oportunidade em que ela informou que tomaria as devidas providências junto ao Secretário de Obras, mas
até o momento não foi tomada nenhuma providência; entende que aconteceram vários contratempos, mas
seu pedido continua válido, já que o pessoal continua sem ter acesso a esse banheiro público o que
acarreta vários transtornos e constrangimentos as pessoas que precisam utilizar e não podem, bem como,
as pessoas que acabam tendo que assistir a pessoas urinarem ao redor do banheiro; além disso, anexo
há uma parada de ônibus e as pessoas que a utilizam acabam sentindo o mau cheiro do local; disse que
isso não acarretará em custo para a administração, pois não precisa ser feita nenhuma contratação para
disponibilizar isso a comunidade, aliás, há servidores com muito tempo ocioso que poderiam ser
encarregados de cuidar desse banheiro público. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posto
em votação e aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 26/2017, de autoria da Vereadora
Lenise Maria Schoenfeldt Rodrigues, onde solicita PROVIDÊNCIAS ao Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, para que faça o conserto da parada de ônibus
localizada em frente ao Colégio em Rincão das Lagoas. Em discussão a Vereadora Lenise disse que
semana passada um aluno da Escola Álvaro lhe fez um pedido a respeito da guarita localiza em frente à
Escola desativada de Rincão das Lagoas a qual foi destelhada nos últimos temporais, a referida guarita é
utilizada se fazendo necessário o concerto da mesma, que é utilizada por vários alunos, e se foi feito
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algum reparo nos últimos dias 3 ou 4 dias não é sabedora. Então que a Secretaria de Obras verifique e
providencie o concerto da mesma. Por fim, disse que concorda com o que os colegas falaram, sabe das
dificuldades e que não dá para atender a todas as demandas ao mesmo tempo, mas que esses pedidos
são muito importantes. Agradeceu. O Vereador Jardel disse que em virtude do temporal são várias as
guaritas danificadas, solicitou que a Secretaria de Obras faça o levantamento das guaritas danificadas em
todo o município, já que as mesmas deverão ser recuperadas, só na sua comunidade na beira do asfalto
tem duas que estão danificadas. Agradeceu. O Vereador Deoclécio disse que é muito importante essa
indicação, e solicitou se possível que sejam reformadas as guaritas de concreto, em frente sua
comunidade tem uma e observa que assim como nas demais há muito palavrões escritos o que é
constrangedor para quem utiliza. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia passou-se para as Explicações Pessoais onde não
houve Vereadores inscritos. Encerramento: Nada mais havendo, a Presidente marcou a próxima Sessão
Ordinária para o dia 13 de novembro, às dezessete horas e trinta minutos, e em nome de Deus, encerrou
a Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em trinta de
outubro de dois mil e dezessete.
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