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Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dezenove de
fevereiro de dois mil e dezoito. Abertura: Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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 Segunda 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 (PMDB), Jorce Schneider Nogueira (PMDB), 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 Segunda Sessão
Ordinária, e convidou a Vereadora Eleunice Beatriz Crestani Pinto 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 para a 19ª Olímpiada Rural e Convite
para o Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro Serra e o Ofício nº 52/2018 GP, encaminhando os
Projetos de Leis nºs 1.253 e 1.254/2018 e solicitando a retirada da pauta do Projeto de Lei nº 1.250/2018.
Pauta Legislativa: Projetos de Leis nºs 1.253 e 1.254/2018, o Presidente informou que os Projetos ficarão
baixados nas comissões para elaboração dos pareceres. Ordem do dia: Em seguida iniciou a ordem do
dia onde constou o Projeto de Lei nº 1.252, de 05 de fevereiro de 2018, de autoria do Poder Executivo que
“Altera o art. 5º da Lei Municipal nº 1.280, de 26 de junho de 2017, conforme específica”. Em discussão o
Vereador Jardel manifestou-se favorável a alteração do projeto, tendo em vista que o mesmo passará a
autorizar o pagamento de auxílio alimentação aos servidores cedidos do município, como exemplo os
servidores que atuam na Delegacia de Policia de Arroio do Tigre e na Inspetoria Veterinária de Estrela
Velha. Com aprovação da Lei os mesmos passarão a receber o auxílio. Enfatizou quanto da importância
de uma fiscalização correta por parte dos Secretários Municipais, pois os mesmos poderão ser
responsabilizados por pagamentos indevidos. Agradeceu. O Vereador Jorce também manifestou-se
favorável à alteração da Lei concedendo o auxílio para os servidores cedidos. Dá mesma forma que o
vereador Jardel, solicitou cautela por parte dos Secretários na fiscalização deste benefício. 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 se inscreveu o Vereador Mateus Cristian Ebert. Na
tribuna o Vereador Mateus cumprimentou a todos. Relatou o incidente ocorrido no dia 09 de fevereiro de
2018, na propriedade da Senhora Arlete Haupt Arnt, na localidade São Marcos. Infelizmente ouve um
sinistro de incêndio na residência da senhora Arlete, o fogo consumiu parte da casa e móveis. Na ocasião
entraram em contato com o Corpo de Bombeiros de Arroio do Tigre para que o mesmo auxiliasse no
resfriamento e evitasse dano maior na propriedade. A corporação de Arroio do Tigre, através de seu
Presidente José Francisco Teloken, informou que a área de abrangência deles seria somente o Município
de Arroio do Tigre, mas como naquele momento eles não tinham nenhuma ocorrência para atender,
deslocaram-se até a propriedade para atender o sinistro. Agradecemos aos bombeiros voluntários Cláudio
Bernardy, Alceu Bernardy e Dioni Fernando dos Santos que atenderam o ocorrido com eficiência e
dedicação. Conforme relatado pelo Presidente José Francisco, a corporação está iniciando suas
atividades em Arroio do Tigre, estão enfrentando dificuldades financeiras para aquisição de todos os
equipamentos necessários, ele colocou-se a disposição para auxiliar quando necessário pelo fone (51)
99838-6002. Com isso, solicito a atenção especial do Poder Executivo para que nosso Município possa
novamente firmar convênio ou parceria com o Corpo de Bombeiros de Arroio do Tigre ou Sobradinho, para
que possamos novamente sermos atendidos em caso de sinistro, tanto por incêndio quanto por acidente.
Agradeceu. Encerramento: Nada mais havendo, o Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o
dia 26 de fevereiro de 2018, às dezessete horas e trinta minutos, e em nome de Deus, encerrou a
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Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dezenove de
fevereiro de dois mil e dezoito.

________________________________________________________________________________________________________________

Av. Lauro Billig de Castilhos, 410 – CEP: 96990-000 Estrela Velha – RS, CNPJ 10.600.212/0001-63
www.camaraestrelavelha.rs.gov.br – Email: administrativo@camaraestrelavelha.rs.gov.br Fone: (51) 3616-7082

