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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em
dezessete de agosto de dois mil e quinze. Abertura: Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois
mil e quinze, às dezoito horas e quinze minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores,
com endereço na Avenida Lauro Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Décima Sétima 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), 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 Décima Sétima
Sessão Ordinária e convidou a Vereadora Rosângela Dalcin Steffanello para fazer a leitura do texto
bíblico. O Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras Cristiana Soder, Suzana Castilhos e o
Assessor Jurídico Marciano Ravanello. 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 dos presentes. Expediente: Prosseguindo os trabalhos, no espaço destinado ao “expediente”
constou a seguinte correspondência: Convite do Grupo de Danças Estrela da Tradição para participar do
IV Encontro de Grupos de Danças Gaúchas de Estrela Velha a realizar-se no dia vinte e dois de agosto.
Já na pauta legislativa constou o Requerimento nº 03/2015 de autoria do Vereador Jorce Schneider
Nogueira, Pedido de Informação nº 03/2015 de autoria do Vereador Cláudio Puntel dos Santos. Pequeno
Expediente: No “pequeno expediente” não houve Vereadores inscritos. Grande Expediente: No “grande
expediente”, inscreveu-se o Vereador Ildo Nagorsny. Com a palavra o Vereador Ildo manifestou-se
dizendo que no final do mês de maio quando esteve em Brasília na Marcha dos Vereadores juntamente
com o colega Jardel Silveira, a Secretária da Saúde Neusa Ravanello Billig e Vice Prefeita Claudete
Somavilla Ceolin, solicitou recurso de emenda parlamentar ao Deputado Luís Carlos Heinze. Informou que
no final do mês de junho lhe comunicaram que havia sido destinado o valor de R$ 97.500,00 (noventa e
sete mil e quinhentos reais) para o Município, salientou que este valor será investido na aquisição de sete
secadores de grãos com roscas transportadoras e quatro classificadores de sementes com moega e motor
elétrico que irão atender cerca de cem famílias. Agradeceu ao Deputado Luís Carlos Heinze pelo apoio e
por estar encaminhando emendas parlamentares visando beneficiar os munícipes estrelavelhenses.
Agradeceu. Ordem do Dia: Em seguida, iniciou a “ordem do dia”, onde constou o Requerimento nº 03 de
13 de agosto de 2015 de autoria do Vereador Jorce Schneider Nogueira, solicitando licença para
tratamento de saúde por período indeterminado conforme laudo médico. Não havendo manifestações foi
posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Pedido de informação nº 03 de 12 de
agosto de 2015, de autoria do Vereador Cláudio Puntel dos Santos. Em discussão o Vereador Cláudio
manifestou-se destacando que o controle das despesas públicas e receitas municipais deve ser
permanente, sendo a fiscalização um dos direitos e, principalmente, uma das principais obrigações dos
Vereadores, além do dever de transparência dos Poderes Públicos. Citou, que em anos anteriores,
costumeiramente a Administração Municipal encaminhava a “prestação de contas” do Baile Municipal para
o Poder Legislativo, embora não faça parte do rol de suas obrigações. Justificou este pedido, por ter
verificado que este ano, não teve essa prestação de contas na Câmara Municipal, bem como não constam
estas informações disponíveis de forma consolidada no Portal da Transparência do Poder Executivo.
Finalizou, dizendo que o acesso às informações requeridas servirá para fins de verificação do interesse
público e prestação de esclarecimentos para a população que cobra estas informações. Agradeceu. Não
havendo mais manifestações, foi posto em votação sendo aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei nº 1.155, de 29 de junho de 2015, que “Autoriza a abertura de crédito especial no montante
de dezenove mil e novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos”. Em discussão o Vereador
Jardel manifestou-se dizendo que este projeto trata da abertura de crédito especial, recurso esse do
Governo Federal mais precisamente do Ministério da Educação, solicitado em 2013, conforme consta no
plano de metas e visa adquirir brinquedos didáticos para a Educação Infantil. Agradeceu. Não havendo
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mais manifestações foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei
nº 1.156, de 21 de julho de 2015, que “Altera o art.3º da Lei Municipal nº 987, de 10 de outubro de 2011, e
dá outras providências”. Em discussão o Vereador Jardel manifestou-se dizendo tratar-se de projeto
relativamente simples, que aumenta de um para dois o número de cargos de médico para integrar o
Programa Estratégia de Saúde da Família e cria um cargo de operador de escavadeira hidráulica.
Salientou que atualmente o Município tem contrato através de prestação de serviços médico para este
programa que atua na região da Itaúba e um servidor contratado temporariamente para operar a
escavadeira hidráulica. Finalizou citando a necessidade permanente destes cargos, de modo que serão
objeto de concurso público. Agradeceu. Não havendo mais manifestações foi posto em votação, sendo
aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 1.157, de 21 de julho de 2015, que “Altera o
perímetro urbano da cidade de Estrela Velha e dá outras providências”. Em discussão o Vereador Cláudio
manifestou-se dizendo que esta proposta visa à ampliação do perímetro urbano da cidade de Estrela
Velha, considerando que a aprovação deste projeto de lei viabiliza o registro desta nova área no Cartório
de Imóveis. De modo que, o Município poderá concluir o recebimento dessa doação e efetuar o respectivo
registro da área que dá segmento da Rua Rosa Augusta Trevisan Montagner para abertura da
continuação a referida rua, fazendo a ligação entre a Rua Sergio Trevisan Ceolin e a Avenida Lauro Billig
de Castilhos. Salientou que, o Município já está autorizado por lei receber essa área em doação,
necessitando apenas a inclusão dessa área no perímetro urbano para efetuar o registro da mesma.
Finalizou dizendo que, este segmento é de suma importância para o desvio do centro da cidade de grande
parte de maquinário agrícola e caminhões, de modo a facilitar o trafego destes e dos veículos leves.
Agradeceu. Não havendo mais manifestações foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos
presentes. Projeto de Lei nº 1.158, de 21 de julho de 2015, que “Autoriza a contratação temporária de
servidores, mediante interesse público do serviço municipal, e dá outras providências”. Em discussão o
Vereador Jardel manifestou-se dizendo que este projeto trata da contratação temporária de dois
motoristas e um operador de máquinas-retroescavadeira para atender as necessidades de pessoal das
Secretarias da Agricultura e de Obras. Salientou já ter sido realizado o processo seletivo, e que houve um
consenso entre as secretarias sendo que um motorista irá para a Secretaria da Educação, disse ainda,
que há apenas um motorista aprovado no processo seletivo tendo em vista que um dos aprovados
realizou processo seletivo também para o cargo de operador. Finalizou citando o transtorno devido à falta
de motorista, bem como, a falta de operador. Agradeceu. Não havendo mais manifestações foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Encerrada a ordem do dia passou-se para as
Explicações Pessoais: Após o intervalo o Vereador Jardel Silveira inscreveu-se para explicações pessoais.
Na Tribuna o Vereador Jardel falou inicialmente da crise que atinge tanto Estado, Município como União
destacando e parabenizando a Administração Municipal através da Secretaria da Educação pela aquisição
de um micro-ônibus zero quilometro com trinta lugares, que será disponibilizado para o transporte escolar,
sendo que esta aquisição foi realizada utilizando recursos próprios e atendendo a solicitação de suprir a
necessidade do transporte escolar para o município e interior, num valor total de R$ 180.000,00 (cento e
oitenta mil reais). Ressaltou a homenagem feita pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado
aos 52 municípios que criaram creches no período de 2011 a 2014 bem como 44 cidades que tiveram
atuação de destaque no atendimento à educação infantil em 2014. Estrela Velha foi agraciada com a
homenagem, pois neste período, passou a ofertar creche às crianças de 0 a 3 anos, com a construção da
Escola Municipal de Educação Infantil. Sendo que, na oportunidade o Prefeito Municipal, Reges Antonio
Scapin, Secretário da Educação, Daniel Silveira e vereador Cláudio Puntel dos Santos foram na sede do
Ministério Público, em Porto Alegre, dia 29 de julho receber a placa em homenagem. Comentou quanto à
sinalização de trânsito que está em andamento, cujo projeto inclui a construção de quebra molas
(lombadas) placas de sinalização e pinturas das faixas de pedestres, fechamento de alguns canteiros,
além de obras no Rincão da Estrela, no valor total de R$ 123.594,70 (cento e vinte e três, mil quinhentos e
noventa e quatro reais e setenta centavos). Finalizou, falando a respeito da emenda parlamentar do
Deputado Federal Covatti Filho destinada ao Município de Estrela Velha no valor de R$100.000,00 (cem
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mil reais) a qual foi solicitada quando participou juntamente com o colega Ildo Nagorsny, a Secretária de
Saúde Neusa Maria Ravanello Billig e Vice Prefeita Claudete Somavilla Ceolin da XVIII Marcha dos
Prefeitos, em Brasília, no mês de maio. Destacou que os recursos, oriundos do Ministério da Saúde, serão
aplicados na aquisição de um veículo e, também, de vários equipamentos para a saúde do município,
beneficiando toda a comunidade local. Serão atendidas as unidades dos centros de saúde ESF 2, na Vila
Itaúba e a Unidade Sanitária da Sede Estrela Velha. Agradeceu. Encerramento: Nada mais havendo, o
Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia trinta e um de agosto de dois mil e quinze, às
dezoito horas e quinze minutos, e em nome de Deus, encerrou a Décima Sexta Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dezessete de agosto de dois mil e quinze.
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