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Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dez de
março de dois mil e quinze. Abertura: Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às
dezoito horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com endereço na Avenida
Lauro Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e quinze,
da quinta Legislatura, sob a presidência do Vereador Ildo Nagorsny (PP). Verificação de quorum e
apreciação da ata da sessão anterior: Na abertura dos trabalhos o Presidente efetuou a “verificação
do quorum”, registrando a presença dos seguintes Vereadores: Celia Billig de Castilhos (PMDB),
Cláudio Puntel dos Santos (PDT), Gustavo Pinto (PSB), Jardel Silveira (PP), Jorce Schneider
Nogueira (PMDB), Lorinei Somavilla (PDT), Mateus Cristian Ebert (PP) e Rosângela Dalcin
Steffanello (PMDB). Constando o número legal de Vereadores o Presidente, em nome de Deus,
declarou abertos os trabalhos da Quarta Sessão Ordinária e convidou o Vereador Mateus Cristian
Ebert para fazer a leitura do texto bíblico e após solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da
Sra. Erna Decker Bender e do Sr. Ênio Montagner. O Presidente cumprimentou os Vereadores, as
servidoras Cristiana Soder e Suzana Castilhos. 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 recebidas: Ofício nºs 037, 039 e 041/2015 do
Gabinete do Prefeito encaminhando respectivamente: requerimento para denominação de ruas;
Projetos de Leis nºs 1.136 e 1.137/2015 e convite para inauguração da Feira do Produtor. Após a
leitura dos projetos constantes na pauta, o Presidente informou que os Projetos de Leis nºs 1.136 e
1.137/2015 ficarão baixados nas comissões juntamente com o Substitutivo nº 01/2015, para
elaboração dos pareceres. 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 constou o Pedido de Informação nº 01/2015, de
autoria do Vereador Cláudio Puntel dos Santos. Em discussão o Vereador Cláudio, autor do
requerimento, manifestou-se comentando sobre a falta de servidores em alguns setores da
Administração Municipal, enquanto é de conhecimento de todos que há duas telefonistas em Itaúba.
Lembrou que desde que a colega servidora Edila, que exercia o cargo de telefonista no atual Parque
de Máquinas, se aposentou, sugeriu a relotação de uma telefonista de Itaúba para a cidade. Alerta
que fez o pedido de informação para que seja verificada a necessidade de duas telefonistas em
Itaúba, enquanto no Parque de Máquinas, onde estão instaladas as Secretarias de Obras e de
Agricultura, e na Unidade de Saúde da Cidade, onde também está instalada a Secretaria de Saúde,
não há nenhum servidor que exerça este cargo, sendo o telefone atendido por servidores que
ocupam outros cargos. Lembrou também que atualmente há disponibilidade de números de telefones
individualizados em Itaúba, o que, em tese, dispensa o uso dos ramais para ligações, cujo sistema
inclusive não é permitido pelas operadoras para locais que há linhas telefônicas a disposição. Afirmou
que as Administrações estão em contenção de gastos, o que deve se agravar neste ano e continuar a
crise em 2016, o que dificilmente permitirá a nomeação de novos servidores, o que demanda a
melhor utilização possível dos servidores disponíveis no quadro de pessoal. Reiterou a necessidade
de planejamento na utilização do pessoal disponível, mas se for necessário a permanência das duas
telefonistas em Itaúba, o que pretende verificar com as informações solicitadas, não vê problema
nesta permanência, desde que seja mais necessário os serviços destas servidoras naquele local do
que em outros setores, como aqueles antes exemplificados. O Vereador Lorinei manifestou-se
dizendo que as duas servidoras realizam os serviços de correio e que poucos pegam linha fixa, pois
tem taxa, mais as ligações e optaram em ficar com ramal, quanto ao trabalho exato das servidoras
não tem conhecimento. A Vereadora Rosângela manifestou-se dizendo que poucas pessoas
aderiram às linhas, e muitas pessoas utilizam os ramais que são bem mais em conta que a linha
telefônica. Questionou se a servidora poderá escolher para onde ir? Lembrando que a servidora
Baiana está de licença saúde e está prestes a se aposentar, sendo que no momento só tem uma
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servidora atendendo. O Vereador Lorinei salientou ainda que quando tinha uma linha era mais ruim,
então foi disponibilizada mais uma linha que facilitou o atendimento. O Vereador Cláudio salientou
que a regra das operadoras é não ter a utilização de ramais onde tem linhas disponíveis, justamente
porque as operadoras arrecadam a taxa mensal fixa da linha, o que não ocorre quando os usuários
possuem o ramal. Reiterou que fez o pedido para analisar a situação atualmente e, depois do
recebimento das informações solicitadas, quem sabe sugerir o aproveitamento do trabalho em algum
setor que seja mais necessário do que em Itaúba, não vendo impedimento em manter as duas
telefonistas em Itaúba se isso for o mais importante no momento. Não havendo mais manifestações,
o pedido de informações foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº
1.135/2015 que “Autoriza a abertura de crédito especial no montante de quinze mil, cento e cinquenta
e dois reais e setenta centavos”. Em discussão o Vereador Jardel manifestou-se favorável ao projeto,
pois o mesmo servirá para pagamento dos serviços prestados pelo Escritório SR Contabilidade. O
Vereador Cláudio destacou que foi realizado dois processos seletivos e que não compareceu nenhum
interessado e por isso da contratação do escritório. Não havendo mais manifestações, o projeto foi
posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia passou-se para as
Explicações Pessoais: Após o intervalo inscreveu-se para explicações pessoais o Vereador Cláudio
Puntel dos Santos. Na tribuna o Vereador Cláudio referiu-se à audiência pública realizada em
Sobradinho, no dia seis de março passado, com a presença do Secretário Estadual de Transportes e
Mobilidade, o Deputado Estadual Pedro Westphalen, sob a coordenação do Deputado Estadual
Adolfo José Brito. Informou que na ocasião cada Município apresentou suas prioridades locais, sendo
que era o único representante de Estrela Velha no evento e elencou as seguintes prioridades: a)
remodelação dos dois trevos de acesso à cidade; b) recuperação do trecho da RSC 481, entre Arroio
do Tigre e Salto do Jacuí, cujo trajeto já apresenta vários buracos; c) sinalização no leito e nas
laterais da pista nos trechos de declives/aclives acentuados, em especial nos locais com curvas
próximo ao Rio Jacuizinho; c) construção de asfalto entre Estrela Velha e Pinhal Grande, cujo trajeto
passa pela Usina Hidrelétrica Leonel de Moura Brizola, a Barragem Itaúba, onde diariamente há
deslocamento de veículos de funcionários da CEEE. Também informou que, como Presidente da
Associação de Câmaras de Vereadores do Centro Serra, protocolou as prioridades regionais
elencadas pela Associação, as quais foram: a) construção dos acessos com asfalto para os
Municípios que ainda não possuem nenhuma via pública asfaltada na região (Lagoão, Tunas e Lagoa
Bonita do Sul); b) recuperação do asfalto nas rodovias da região, bem como a sinalização da pista de
rolamento e da sinalização nas laterais da pista; c) remodelação de trevos de acesso às cidades da
região, em razão de que muitos dos atuais modelos tem resultado em acidentes que podem ser
evitados com novos acessos. Além disso, reiterou que é importante que a Secretaria dos Transportes
e Mobilidade, assim como todo o Governo do Estado, tenha atuação de forma objetiva e
transparente, para que não sejam criadas expectativas de obras que não sejam concretizadas na
região, para que a população mantenha credibilidade nas instituições públicas, o que infelizmente
estamos perdendo a cada dia. Citou como exemplo todo o trabalho realizado e os recursos gastos no
mandato passado pelas Administrações Municipais de Estrela Velha e Arroio do Tigre no projeto da
reconstrução da ponte de Itaúba junto ao Governo Estadual, o que não deu resultado, sendo que a
obra acabou realizada com recursos próprios dos dois Municípios. Informou também que o Secretário
Pedro Westphalen disse que o Estado passa por graves dificuldades financeiras, inclusive com
possibilidade de parcelamento de salários já neste mês de março, e que não serão iniciadas novas
obras sem antes dar andamento para aquelas já iniciadas e que, dentre as iniciadas, a prioridade
será a conclusão daquelas obras já em estágio avançado de trabalho. Por fim, na audiência pública
foi definido pelos presentes como prioridade regional número um a recuperação do asfalto no trecho
Candelária até Arroio do Tigre e número dois a continuação da ligação asfáltica entre Segredo e
Lagoão. Agradeceu. Encerramento: Nada mais havendo, o Presidente marcou a próxima Sessão
Ordinária para o dia dezessete de março de dois mil e quinze, às dezoito horas, e em nome de Deus,
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encerrou a Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dez
de março de dois mil e quinze.
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