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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em treze
de novembro de dois mil e dezoito. Abertura: Aos treze 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 Sexta 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 Sexta Sessão
Ordinária, e convidou o Vereador Mateus Cristian Ebert 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, Isabela Garcia e Neida Bender Somavilla. 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: Ofício nº
16/2018 EMEI Vó Alzira, convite para Festa da Escola e Formatura Pré-B, a realizar-se no dia 01-12-2018,
às 10horas; Ofício nº 18/2018 Escola 25 de Julho, patrocínio par aa festa da Escola e Formatura da turma
do Pré-B, a realizar-se no dia 07-12-2018, às 19h30min; Ofício nºs 264 e 270/2018 – GP, encaminhando
respectivamente: Projeto de Lei nº 1.294/2018 e Projetos de Lei nº 1.295, 1.296 e 1.297/2018. Pauta
Legislativa: Pedido de Informação nº 03/2018, Projetos de lei nº 1.294, 1.295, 1.296, e 1.297/2018, o
Presidente informou que os projetos ficarão baixados 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. Pequeno
Expediente: No “pequeno expediente” não houve Vereadores inscritos. Grande Expediente: No “grande
expediente” inscreveu-se a Vereadora Lenise Maria Schoenfeldt Rodrigues. Com a palavra a Vereadora
Lenise comunicou sua felicidade em saber que um pedido feito por três vezes ao na época Secretário
Tarcisio, de reconstrução da parada de ônibus do Cascalho, que era algo simples de ser feito, agora foi
atendido pelo Secretário de Obras Jackson Ravanello. Agradeceu ao Secretário Jackson por ter atendido
seu pedido, pois em outubro fez uma não que esta parada de ônibus estava destruída, foi professora e
sabe como é ruim quando os alunos sofrem em dia de chuva e tem que vir molhado para escola.
Agradeceu. Ordem do dia: Pedido de Informação nº 03, de 12 de novembro de 2018, de autoria do
Vereador Deoclécio Ravanello, que “Visa obter do Poder Executivo, através da Secretaria de Agricultura,
Fomento Econômico e Meio Ambiente, a lista dos inscritos e dos beneficiados no ano de 2018, para
recebimento do calcário para correção do solo, recurso este oriundo da Consulta Popular de 2016”. Em
discussão o Vereador Deoclécio disse que seu pedido é para saber como foi adquirido e distribuído o
calcário, pois este processo deve ser justo e não pode prejudicar o município futuramente caso tenha
acontecido algum problema. Acredita que o Secretário Jacir logo encaminhará essa lista, destacou que
sabe que houve atraso no processo licitatório e logo na distribuição e nesse período do ano que
compreende entre a colheita e o plantio, não é o período mais adequado para distribuição do calcário e
por isso dá importância do controle na distribuição aos agricultores. Agradeceu. A Vereadora Lenise
parabenizou o colega pela iniciativa, pois nada mais justo saber os critérios não só da distribuição de
calcário como de qualquer outro serviço prestado pela administração, esse é o caminho e o dever do
Vereador. Agradeceu. O Vereador Leonel parabenizou o colega e disse que é muito válido este pedido.
Fez um alerta para que no próximo se vier calcário novamente sejam outros os beneficiados e não os
mesmos fazendo assim uma rotação de beneficiados no município. Agradeceu. O Vereador Mateus
parabenizou o colega pelo pedido, disse que isso nada mais é do que a transparência dos atos públicos.
Frisou que é dever do Vereador solicitar informações para repassar aos munícipes e como o colega
Leonel comentou seria interessante que houvesse uma troca de beneficiários numa próxima oportunidade.
Sugeriu que haja mais programação para a licitação não atrasar, de modo que, o calcário venha em tempo
certo para ser utilizado, pois a agricultura é composta por temporadas e se não for à época certa acaba
prejudicando ao invés de ajudar. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posto em votação, e
aprovado por unanimidade. Explicações Pessoais inscreveu-se não houve Vereadores inscritos.
Encerramento: Nada mais havendo, o Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia 19 de
novembro de 2018, às dezessete horas e trinta minutos, e em nome de Deus, encerrou a Vigésima Sexta
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Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em treze de novembro de dois
mil e dezoito.
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