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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em cinco
de novembro de dois mil e dezoito. Abertura: Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito, 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 Vigésima Quinta Sessão Ordinária do
ano de dois mil e dezoito, da Sexta Legislatura, sob a Presidência do Vereador Deoclécio Ravanello (PT).
Na abertura dos trabalhos o Presidente efetuou a “verificação do quórum”, registrando a presença dos
seguintes Vereadores: Antonio Cezar Correa (PTB), Eleunice Beatriz Crestani Pinto (PSB), Jardel Silveira
(PP), João Víctor Dalcin Steffanello (MDB), Jorce Schneider Nogueira (MDB), Lenise Maria Schoenfeldt
Rodrigues (PTB), Leonel Luiz Somavilla (PSB) e Mateus Cristian Ebert (PP). Constando o número legal de
Vereadores, o Presidente, em nome de Deus, declarou abertos os trabalhos da Vigésima Quinta Sessão
Ordinária, e convidou o Vereador João Víctor Dalcin Steffanello para fazer a leitura do texto bíblico. O
Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras Cristiana Soder, Mariângela Ravanello, Suzana
Castilhos, Assessora Jurídica Joana Librelotto Mari e Cleber Moura. 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” constaram as seguintes correspondências: Convite Grupo Melhor Idade Viva a Vida de Vila
Itaúba, no dia 10 de novembro às 13h30min. Ofício nº 263/2018-GP, encaminhando o Projeto de Lei nº
1.293/2018. Pauta Legislativa: Indicação nº 06/2018; Pedido de Providência nº 07/2018 e Projeto de Lei nº
1.293/2018, o Presidente informou que o projeto ficará baixado nas comissões para elaboração de
pareceres, juntamente com o Projeto de Lei nº 1.291, de 08 de outubro de 2018, de autoria do Poder
Executivo que “Dispõe sobre o pagamento de diárias, e dá outras providências” e sua mensagem
retificativa. O Vereador Mateus solicitou a retirada do Projeto De Decreto Legislativo nº 02, de 22 de
Outubro de 2018, de autoria do Poder Legislativo que “Institui Turno Único no Poder Legislativo Municipal
e dá outras providências”, a qual foi colocada em votação e a retirada foi aprovada por unanimidade.
Pequeno Expediente: No “pequeno expediente” não houve Vereadores inscritos. Grande Expediente: No
“grande expediente” não houve Vereadores inscritos. Ordem do dia: Indicação nº 06, de 30 de Outubro de
2018, de autoria do Vereador Leonel Luiz Somavilla (PSB), PROPÕE ao Executivo Municipal que inclua
no Calendário de Eventos Oficiais do Município, o “Dia do Produtor de Tabaco”, a comemorar-se no dia 28
de outubro. Em discussão o Vereador Leonel disse que o produtor de tabaco tem um dia dedicado a ele:
28 de outubro. A data foi definida na assembleia da Associação Internacional dos Produtores de Tabaco
(Itga), em outubro de 2012. Oficialmente, a data foi instalada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul, Lei 14.208, de março de 2013, de autoria do deputado estadual Heitor Schuch. O cultivo no Sul do
Brasil, que envolve aproximadamente 144.320 produtores e ocupa 577.280 pessoas somente no campo,
gerou uma receita bruta de R$ 5,2 bilhões, na safra 2015/2016. Além disso, outras atividades vegetais e
animais desenvolvidas pelos mesmos fumicultores geraram outros R$ 7,6 bilhões, o que totaliza um
faturamento anual de mais de R$ 12,9 bilhões. A dimensão da atividade se destaca ainda mais quando se
analisa a extensão de terras utilizadas em relação a gama de benefícios provenientes de uma área
fumageira. Em média, cada produtor ocupa uma área de apenas 2,52 hectares. O setor fumageiro, desde
o produtor, quando lança as sementes na terra, emprega direta e indiretamente 2,1 milhões de pessoas. O
trabalho do produtor de tabaco gerou, em 2015, R$ 27,8 bilhões de faturamento com o consumo
doméstico e exportação. Do consumo doméstico, gerou R$ 13,2 bilhões em impostos. E a divisa de
exportação gerou R$ 7,6 bilhões. A proposta visa realizar encontros na data alusiva ao Dia do Produtor de
Tabaco, com palestras, dia de campo, entre outras atividades. Agradeceu. O Vereador Deoclécio disse
que é muito importante a solicitação do Vereador Leonel, pois é fumicultor e sabe o trabalho e renda
gerada na pequena propriedade, então onde não há diversificação de cultura na pequena propriedade o
meio de sobrevivência é o tabaco. Salientou que é uma classe que merece respeito e seu dia também,
trazendo mais palestras e conhecimento de diversificação de cultura. Agradeceu. Não havendo mais
manifestações, a mesma foi encaminhada ao Executivo. Pedido de Providência Nº 07/2018, de autoria do
Vereador Jorce Schneider Nogueira (MDB), solicita PROVIDÊNCIAS ao Executivo Municipal, através da
Secretaria da Agricultura, Fomento Econômico e Meio Ambiente, quanto à falta de água na comunidade
de Linha Vassouras, disponibilizando maquinários e servidores para sanar o vazamento na rede de água.
Em discussão o Vereador Jorce disse que assim como a comunidade há dias fez pedido junto a Secretaria
de Agricultura para que fosse tomado providencias, pois a comunidade não sabe mais o que fazer o
reservatório não consegue manter-se cheio, porque tem um vazamento muito grande, que ainda não foi
achado e tem a promessa de voltar com o maquinário. É um momento em que o pessoal esta com
bastante trabalho planta de fumo, feijão e milho, não têm tempo e tem que correr na caixa de água fechar
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o registro. Salientou que a comunidade tinha um recurso no valor de R$13.000,00 em caixa e foi todo
gasto pagando luz que cada mês aumenta mais, devido ao vazamento, lembrou que no dia da Festa da
Laranja faltou água nos banheiros, copa e cozinha. Então quer que o executivo de uma atenção especial,
pois água é saúde, é vida, e é melhor evitar prejuízo, pois pessoas podem ficar doentes, vir no posto de
saúde e pegar remédios, o prejuízo será maior para o município. Além disso, esta chegando final do ano
essas famílias vão receber seus parentes de longe e não vão ter água em casa. Todos sabem como é
difícil quando falta água em casa, as pessoas estão bastante tristes, já foi conversado diversas vezes e
não sabe o porquê que não vão lá e fiquem dois dias se for necessário para resolver este problema, a
comunidade esta disposta em ajudar, então que seja dada uma atenção especial a esse assunto.
Agradeceu. O Vereador Antonio Cezar manifestou-se favorável ao pedido do colega Jorce, falando do que
aconteceu em sua comunidade e frisou as dificuldades causadas com a falta de água. Agradeceu. Não
havendo mais manifestações, foi posto em votação, e aprovado por unanimidade. Emenda Modificativa nº
02 de 08/10/2018 de autoria do Vereador Jardel Silveira, Modifica dispositivos no Anexo III do Projeto de
Lei nº 1.288, de 10 de setembro de 2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2019”. Em discussão o Vereador Jardel disse que fez esta Emenda Modificativa, tendo em
vista, participar do orçamento da Secretaria da Saúde, onde talvez tenha acontecido erro na digitação nas
ações dos Projeto/Atividade: 1038 – Aquisição de veículo e do Projeto/Atividade: Aquisição de veículo,
pois ambos os projetos possuem a ação: 1038 – Adquirir um veículo para a equipe do programa Estratégia
de Saúde da Família – ESF, para desenvolver os serviços de saúde, com a utilização de recursos de
alienação de bens como parte do pagamento do valor do bem, mas que conforme a LDO 2018 enviado
pela Secretaria Municipal da Saúde, o Projeto/Atividade 1038 se refere à aquisição de veículo para realizar
transporte pacientes para serviços em saúde especializados, e não para equipe do ESF, e com recurso
estadual, através da Consulta Popular. A caminhoneta S10 foi comprada para ser ESF e hoje faz viagens
devido à falta de veículo, por isso, propõe essa modificação para que este carro não fique restrito ao ESF,
antes o carro levava médico e demais profissionais ao ESF que agora vão com carro próprio e também
esse veículo é pra ser adquirido com R$60.000,00 da Consulta Popular e não como está descrito no
projeto. Quanto ao Projeto/Atividade 1039, refere-se à aquisição de veículo tipo ambulância, para
transporte de pacientes em situação de urgência / emergência e não conforme ação 1038 acima.
Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posta em votação, e aprovada por unanimidade.
Emenda Aditiva nº 02 de 23/10/2018 de autoria do Vereador Deoclécio Ravanello, Adiciona dispositivos no
Anexo III do Projeto de Lei nº 1.288, de 10 de setembro de 2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019”. Em discussão o Vereador Deoclécio disse que é
representante da Agricultura Familiar e por isso apresentou esta proposta de emenda ao Projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, pois o município é rural com a maioria da população vivendo da agricultura
familiar, salientou a importância de políticas públicas e a valorização dessa classe e também das artesãs,
valorizar esse bonito trabalho e propor espaço para exporem seus produtos. Disse que o orçamento para
2019 já entrou nesta Casa para estudos, e assim, não teve previsão deste investimento e de outros já
previstos na LDO, sendo apresentada queda das receitas. Destacou que terá saldo de recursos na
Câmara deste ano, e que foi aberto mão de parte do orçamento de 2019 para investimentos a população.
Por isso, pediu que fosse analisada a viabilidade dessa emenda de criação da Casa da Agricultura
Familiar e das Artesãs. Por fim, ressaltou que além da Emenda do Marcos Mai há a previsão de uma
emenda do Deputado Pimenta para a agricultura em 2019, frisou a luta pelo desenvolvimento de Estrela
Velha. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posta em votação, e aprovada por unanimidade.
Projeto de Lei nº 1.288, de 10 de setembro de 2018, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as
diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 2019”, juntamente com a Mensagem Retificativa e
Emenda Modificativa nº 02 de 08/10/2018 e Emenda Aditiva nº 02 de 23/10/2018. Em discussão o
Vereador Jardel disse que conforme aprovadas as emendas modificativa e aditiva é favorável ao projeto.
Sabe das dificuldades enfrentas pelas prefeituras devido à falta de recursos, para cumprir suas metas e
objetivos, com certeza todos os municípios queriam fazer muito mais, mas os gastos estão muito elevados
com folha de pagamento e manutenção de programas já existentes. Os projetos constantes na LDO não
são muitos, porém de elevado valor, com certeza o turno único que também esta em pauta deve servir
para fazer bastante economia e tentar cumprir mais metas constantes nesta LDO. Este ano o município
contou com valores oriundos de emendas parlamentares e ano que vem não é ano eleitoral e é mais difícil
conseguir emendas, acredita que se o município quiser fazer mais pela população e melhorar o que já
existe vai terá de ser feita econômica em todas as secretarias. Ressaltou a questão dos secadores
novamente, pois ano passado foi bastante discutido e esse ano entrou de novo na LDO e ainda não foi
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feito, custa entorno de R$10.000,00 um secador, então tem intenção e não conseguem fazer. Deixou
registrado que fez um pedido para os produtores da Comunidade de Colônia Juvenília, foi de casa em
casa, pegou assinaturas e entregou para o na época Prefeito em exercício Cláudio, que protocolou na
Secretaria da Agricultura para ser financiado e adquirido dois secadores e parece que não conseguiram
outro grupo. Frisou que seu pedido esta formalizado e que no momento em que for feito sejam vistos os
pedidos das comunidades que tem interesse e se tiver outro grupo que tenha interesse que façam
inscrição e levam até a Secretaria. Por fim, disse que tem uma lei e regras a serem cumpridas, deve ser
passado pelo Conselho da Agricultura e pediu para que então ano que vem sejam executado um ou dois
secadores e tem o valor de R$30.000,00 destinado para isso, trata-se de um valor pequeno e se
economizar da pra ser feito. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posto em votação, e
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 1.292 de 15 de outubro de 2018, de autoria do Poder
Executivo, que “Institui Turno Único no serviço municipal e dá outras providências”, juntamente com a
Mensagem Retificativa. Em discussão o Vereador Mateus disse que este projeto foi bastante debatido
inclusive com a Prefeita, Vice-Prefeito e Secretários e sempre foi frisada a questão da economicidade,
pois cada vez mais a arrecadação esta diminuindo e para que se possa pensar em fazer mais ações o
Executivo propôs o turno único. Manifestou-se favorável ao projeto, dizendo que acredita que seja uma
questão de administração, como o executivo achou por bem, apenas pediu que se tivesse um cuidado
especial com áreas que possam ser mais complicadas, como por exemplo, a Saúde que é 24horas e a
parte da Agricultura, já que nosso município é essencialmente agrícola e também Obras, são secretarias
bastante complicadas tendo em vista que agora final de ano época de plantio, colheita e o transporte do
dia a dia. Sendo assim, acredita que os Secretários terão que se organizar de uma maneira mais especial
para nesse menor período de serviço poder desempenhar mais atividades, com um bom resultado,
visando respaldar as pessoas que fazem um horário diferenciado e bom andamento do serviço público.
Por fim, complementou dizendo que nas reuniões com o executivo um dos motivos foi as emendas
parlamentares que no próximo ano necessitariam de uma contrapartida e isso também nos foi solicitado
como uma das justificativas para a aprovação do turno único, sendo assim, é favorável ao projeto para que
o município não perca recursos. Agradeceu. O Vereador Jorce disse que vários municípios estão
adotando o turno único tomara que consigam fazer a economia que esta prevista, em reunião com o
executivo foram trocadas muitas ideias que geraram algumas mudanças no projeto. Sabíamos desde o
começo do mandato que seriam anos difíceis, que teria que ter economia, essa economia começou muito
tarde o executivo teria que ter tomado providencias antes, pois sempre dissemos para que fosse tomado
cuidado com os gastos, o que até então não tinha sido feito. Frisou a importância de um líder de governo
para deixar os projetos mais claros, e melhorar a comunicação entre executivo e legislativo. Espera e
acredita que o turno único gere economia, apesar de não ser uma grande economia, mas já servirá para
investir em pequenas obras que a população esta necessitando, seja ponte, ou como a pouco foi falado
secadores, terceirização de maquinas, são pequenas coisas que são feitas com pouco recurso, espera
que de certo, quem sabe se tivesse economizado antes não precisaria fazer o turno único. Agradeceu. O
Vereador Jardel disse que essa é uma experiência para o executivo, foi passada uma planilha de redução
de gastos, temos os dois lados de pessoas a favor e contra o turno único, mas só fazendo ele mesmo pra
saber se terá ou não a economia que o executivo espera, para resolver também problemas com a queda
de arrecadação devido à falta de repasses. Com certeza essa redução proposta pelo turno único servirá
para dar continuidade aos trabalhos, devido ao ano que vem haver a expectativa de redução de
arrecadação de receita. Destacou que a jornada de trabalho durante o turno único será de seis horas
diárias ininterruptas, o executivo tomou o cuidado de preservar a qualidade do atendimento aos cidadãos,
por isso, durante o ano letivo a secretaria municipal da educação salvo parte administrativa, manterá suas
atividades em normal funcionamento escolas e transportes escolar, o mesmo acontece os projetos da
assistência social e conselho tutelar, a Secretaria Municipal de Saúde poderá prestar serviços em horário
diverso. O Executivo encaminhou mensagem retificativa ao projeto quanto aos motoristas da Secretaria da
Saúde que não terão turno único, a Secretaria da Agricultura fara turno único apenas a partir de dezembro
devido à época do plantio da soja agora novembro, destacou que todo ano a partir do dia 15 de dezembro
não se faz mais empenho no executivo, pois toda a parte administrativa se detém ao encerramento do
ano. A proposta do turno único foi retificada informando que o mesmo se estenderá até o mês de março
podendo através de decreto interromper quando achar necessário foi retificado também quanto ao auxilio
alimentação que não seria mais pago, porém com mensagem retificativa continuará sendo pago
normalmente. Favorável ao projeto. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posto em votação, e
aprovado por unanimidade. Explicações Pessoais inscreveu-se não houve Vereadores inscritos.
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Encerramento: Nada mais havendo, o Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia 13 de
novembro de 2018, às dezessete horas e trinta minutos, e em nome de Deus, encerrou a Vigésima Quinta
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em cinco de novembro de dois
mil e dezoito.
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