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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em
dezenove de outubro de dois mil e quinze. Abertura: Aos dezenove dias do mês de outubro 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 Vigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois
mil e quinze, da quinta Legislatura, sob a presidência do Vereador Lorinei Somavilla (PDT). 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), Ildo Nagorsny (PP),
Jardel Silveira (PP), Joelson Neu (PMDB), Leonel Luís Somavilla (PSB), 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 Vigésima Terceira Sessão Ordinária e convidou o Vereador
Leonel Luís Somavilla para fazer a leitura do texto bíblico e após um minuto de silêncio pelo falecimento
dos senhores João da Silva e Eponina dos Santos. O Presidente cumprimentou os Vereadores, as
servidoras Cristiana Soder, Franciele Ferreira, Suzana Castilhos, o Assessor Jurídico Marciano Ravanello,
as senhoras Neusa Maria Ravanello Billig e Elisane da Cas e o senhor Tarciso Puntel. 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 Associação de Câmaras de
Vereadores do Centro Serra para reunião a realizar-se no dia 21 de outubro de 2015, às 20 horas na Sala
de Sessões da Câmara de Sobradinho; Convite da Comunidade São Sebastião para o 15º Encontro das
Massas de Rincão da Estrela a realizar-se no dia 25 de outubro; Ofício nº 04/2015 SMFP encaminhando
informações sobre atraso no repasse de recursos Estadual e Federal; Ofício nº 192/2015 GP
encaminhando os Projetos de Leis nºs 1.169 e 1.170/2015. Já na pauta legislativa, constaram o
Requerimento nº 05, de 14 de outubro de 2015, de autoria do Vereador Cláudio Puntel dos Santos (PDT),
onde solicita a realização de Audiência Pública para tratar da fixação dos subsídios doas agentes políticos
para a próxima legislatura; Projeto de Lei nº 1.169, de 19 de outubro de 2015, de autoria do Poder
Executivo, onde “Autoriza a abertura de crédito especial no montante de um mil e quatrocentos e trinta e
um reais e oitenta e três centavos”; Projeto de Lei nº 1.170, de 19 de outubro de 2015, de autoria do Poder
Executivo, onde “Autoriza a contratação temporária de um telefonista, mediante interesse público do
serviço municipal, e dá outras providências”, o Presidente informou que o Projeto de Lei nº 1.170/2015,
ficará baixado nas comissões para elaboração de pareceres e que Projeto de Lei nº 1.169/2015 a pedido
do Vereador Jardel Silveira e concordância dos demais será incluído na Ordem do Dia. Pequeno
Expediente: No “pequeno expediente” não houve Vereadores inscritos. Grande Expediente: No “grande
expediente”, não houve Vereadores inscritos. De imediato o Presidente convidou a Servidora da
Secretaria da Saúde Elisane da Cas e a Secretária da Saúde Neusa Maria Ravanello Billig para
apresentar o Relatório de Gestão Municipal em Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2015. Com a
palavra a Servidora Elisane cumprimentou a todos e passou a relatar. Fonte Municipal: Saldo em
30/04/2015 de R$ 8.476,43; Receita de R$ 1.005.592,42; Rendimentos de R$ 301,40; Despesas de R$
1.002.287,65 e Saldo em 31/08/2015 de R$ 12.082,60. Fonte Estadual: Saldo em 30/04/2015 de R$
62.829,39; Receita de R$ 54.841,47; Rendimentos de R$ 1.907,78; Despesas de R$ 33.961,21 e Saldo
em 31/08/2015 de R$ 85.617,43. Fonte Federal: Saldo em 30/04/2015 de R$ 191.510,25; Receita de R$
168.452,71; Rendimentos de R$ 5.967,73; Despesas de R$ 121.746,21 e Saldo em 31/08/2015 de R$
244.184,48. Total das três esferas de Governo: Saldo em 30/04/2015 de R$ 262.816,07; Receita de R$
1.228.886,60; Rendimentos de R$ 8.176,91; Despesas de R$ 1.157.995,07 e Saldo em 31/08/2015 de R$
341.884,51. Totalizando 24,17% da receita municipal aplicado em saúde. A servidora finalizou
agradecendo o espaço para apresentação do relatório e colocou-se a disposição. O Vereador Cláudio
questionou quanto ao crédito especial no valor de R$ 1.431,83, proposto no Projeto de Lei nº 1.169/2015.
Destacou que consta no Relatório Municipal de Gestão em Saúde este valor na primeira coluna, onde
constam os saldos em 30/04/2015, mas a simples leitura do art. 2º do projeto denota que o valor está
disponível desde o ano passado. Também, disse que o memorando da Secretaria de Saúde solicitando o
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crédito especial é datado de 06/10/2015 e que o projeto tem a data de 19/10/2015. Com isso a pergunta é
a seguinte: porque desde janeiro até agora não foi solicitado o crédito para aproveitamento destes
recursos e agora o projeto tem que ser votado na mesma sessão que entrou na ordem dia? Em resposta a
Secretária Neusa Billig disse que dependia de projeto do Engenheiro Civil, mas que poderia ter sido feito
antes. Em continuação, o Vereador Cláudio perguntou a quanto tempo havia sido solicitado o projeto para
o Engenheiro Civil e salientou que existem vários valores com saldo desde 30/04/2015 que constam no
relatório apresentado, sendo que alguns valores são de programas que sabe que são de caráter
continuado, citando como exemplo recursos da Farmácia Básica e Atenção Básica, cujos programas são
executados continuamente, todos os anos. No mais, destacou que no relatório há valores de R$ 2.218,54
da consulta popular para regionalização - reforma de UBS e de R$ 1.346,39 para aquisição de veículos,
que são valores de projetos específicos e perguntou o porque estes valores não foram reaproveitados ou
devolvidos até agora e se futuramente terá projeto de crédito especial para devolução ou aproveitamento
com urgência de votação? Também, lembrou que o orçamento para 2016 está em fase final de elaboração
no Executivo e questionou se os valores de recursos vinculados que sabidamente não serão utilizados
neste ano, por qualquer Secretaria Municipal, inclusive a de Saúde, cuja Secretária estava presente, não
poderiam ser consignados na peça orçamentária para que já em janeiro possam ser utilizados ou
devolvidos, evitando serviço burocrático de abertura de crédito especial e tramitação legislativa, pois sabe
que muitas vezes ocorrem reclamações entre servidores no âmbito do Executivo sobre a demora de um
órgão ou outro nestes procedimentos. Ressaltou que está fazendo estas considerações para contribuir
com a desburocratização do que já é burocrático na Administração Pública, em vez de engessar ainda
mais o que já é demorado. De sua parte, a Secretária Neusa informou que, segundo orientações da
contabilidade, não é possível pôr no orçamento a previsão de despesas de saldo de recursos vinculados
recebidos no exercício anterior. Ordem do Dia: Em seguida, iniciou a “ordem do dia”, onde constou o
Requerimento nº 05, de 14 de outubro de 2015, de autoria do Vereador Cláudio Puntel dos Santos (PDT),
onde solicita a realização de Audiência Pública para tratar da fixação dos subsídios dos agentes políticos
para a próxima legislatura. Em discussão o vereador Cláudio manifestou-se dizendo ter falado na sessão
anterior que faria requerimento solicitando audiência pública para tratar dos subsídios dos vereadores e o
fez. Comentou que em Sobradinho está em alta esse assunto com passeata, adesivos e seguidamente
manifestações na imprensa. Escutou no noticiário que está na Câmara de Sobradinho dois Projetos de
Leis Legislativo visando a redução de vinte por cento do valor dos subsídios dos agentes políticos,
particularmente não sabe o porquê da pressa deles, mas essa é uma questão local. Mas falando em
Estrela Velha a proposta do seu requerimento é justamente para ouvir as partes que são os vereadores,
agentes políticos e a população. Pediu que os colegas levem em consideração o conteúdo do
requerimento, pois requer que sejam convidados de forma expressa todos os atuais e ex-agentes políticos
que exerceram mandatos ou cargos no nosso Município, além de todas as entidades constituídas e em
funcionamento, pois são várias as opiniões, vai ter quem defenda, quem seja contra, mas todas as
opiniões devem ser levadas em consideração para nosso conhecimento quando tratarmos da fixação dos
subsídios da próxima legislatura. Disse que será muito bom se houver a participação da comunidade,
especialmente para evitar comentários desnecessários de quem não tenha as informações corretas sobre
o assunto, porque uma coisa é falar longe e outra é falar aqui na Câmara a opinião de cada um, e que seu
interesse em coordenar a audiência pública é justamente para encaminhar, coletar informações em ata de
quem é a favor ou contra aumentar ou diminuir os subsídios. Salientou ter comentado com as servidoras
da Câmara que de sua parte não tem pressa na data da audiência e que o Presidente fique a vontade
para marcar uma data que achar oportuna, desde que tenha tempo de fazer essa divulgação para que
toda a população tenha ciência e assim os interessados no assunto possam participar. Solicitou a
aprovação dos colegas. Agradeceu. O Vereador Jardel manifestou-se favorável ao requerimento do
Vereador Cláudio, pois essa será uma oportunidade para a população participar e dar sua opinião quanto
aos valores dos subsídios dos vereadores. Finalizou dizendo ser seguidamente questionado sobre o
assunto. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por
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unanimidade. Projeto de Lei nº 1.169, de 19 de outubro de 2015, de autoria do Poder Executivo, onde
“Autoriza a abertura de crédito especial no montante de um mil e quatrocentos e trinta e um reais e oitenta
e três centavos”. Em discussão o Vereador Jardel solicitou a leitura da justificativa do projeto, após
comentou que este saldo está sendo reutilizado o qual poderia simplesmente ser devolvido ao governo e
que os recursos que puderem ser resgatados deverão ser reutilizados no município para beneficiar a
população. Agradeceu. O Vereador Cláudio manifestou-se dizendo que o projeto já havia sido esclarecido
anteriormente pela Secretária, só para registrar neste caso é valor irrisório, mas quando for valor
considerável provavelmente os Vereadores queiram mais tempo para votação. Também, quando falou
antes da questão de constar no próximo orçamento a previsão de despesa de saldos de recursos
vinculados, a Secretária disse que a contabilidade do Executivo informou que não é possível, mas, não
está duvidando da palavra da mesma, mas aproveitando que o orçamento está em fase final de
elaboração que o seja bem elaborado por todas as Secretarias, para evitar o excesso de créditos
especiais e suplementações no ano que vem. Comentou quanto a importância de seguir o processo
legislativo, disse que talvez tenha o privilégio de estar no Executivo e ter conhecimento prévio dos
projetos, mas o que talvez os colegas que não tem convivência diária na Administração não tenham e
queiram estes esclarecimentos. No caso desse projeto obviamente pelo fato de ser um valor pequeno não
teria problema, mas se fosse um valor maior se cobraria maiores informações, o que justifica então a
observação dos prazos do processo legislativo e que sua intenção é contribuir para a desburocratização.
Finalizou manifestando parecer favorável ao projeto em nome da Comissão Geral da qual é Presidente.
Agradeceu. A Vereadora Celia manifestou parecer favorável ao projeto em nome da Comissão de
Constituição Justiça e Redação da qual é Presidente. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi
posto em votação, sendo aprovado por unanimidade, encerrando a ordem do dia. Explicações Pessoais:
Após o intervalo inscreveram-se para explicações pessoais os Vereadores Leonel Luís Somavilla e
Cláudio Puntel dos Santos. Na Tribuna o Vereador Leonel saudou o Presidente, Vereadores, Assessor
Jurídico, Servidoras da Câmara, o senhor Tarciso Puntel e em especial o colega Gustavo Pinto que lhe
deu a oportunidade de voltar à câmara e poder discutir os assuntos do município nessa época de tantas
dificuldades. Aproveitou para pedir ao Secretário de Obras para revisar a iluminação pública de Vila
Itaúba, pois algumas lâmpadas estão caídas e outras faltando, também se possível que seja colocado
uma ou duas cargas de britas no acesso do calçamento até o cemitério em Itaúba, tendo em vista que se
aproxima o dia de finados e aumenta a circulação de pessoas nesse local. Agradeceu ao Prefeito, VicePrefeita, Secretários e Vereadores pela obra feita na frente do seu comércio, pois após a realização da
mesma inclusive com toda essa chuvarada não entrou mais água em seu comércio e agora pode ficar
tranquilo quando chove, salientou que essa obra foi realizada no mês em que a Vice-Prefeita assumiu
agradeceu a ela novamente. Solicitou ainda, que seja dada atenção especial ao seu Ivo Dalcin que entrou
água duas vezes na ferraria dele, pois todos sabem que ali na Itaúba corre muita água quando chove
deixando os moradores em pânico. Saudou os Professores pela passagem do dia quinze “Dia do
Professor”, em especial aos que atuam no Município de Estrela Velha, pois esses profissionais não
medem esforços para ensinar os alunos e se deslocam de um lugar para outro para cumprir sua missão.
Agradeceu. O Vereador Cláudio na Tribuna cumprimentou todos os presentes. Inicialmente relatou sobre o
sufoco que todos passaram nos últimos dias em virtude do temporal, falta de água e energia elétrica.
Aproveitou a oportunidade para fazer um registro de âmbito administrativo quanto a medidas preventivas
que podem ser feitas visando agilizar algumas situações em casos de imprevistos menores, como falta de
água e energia. Pois, aqui na cidade faltou água por causa da falta de luz, então como a Administração
Municipal é a responsável pelo sistema de água na cidade e está elaborando o orçamento, sugeriu que
seja feita previsão orçamentária para a aquisição de um gerador para os poços de água aqui da cidade.
Lembrou que todos os cidadãos devem fazer a sua parte, como ter reservatório em casa, disse não ter
reservatório o que foi um erro do projeto de sua casa feita antigamente, que já deveria ter providenciado
alteração, mas só lembra isso quando falta água. Salientou que se cada um tivesse um reservatório
certamente diminuiria os problemas com a falta de água, observou que teve muitas reclamações nesse
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período e que grande parte dos reclamantes não possui caixa de água e como não tinha água e energia
na sexta-feira depois da cinco da tarde foi para outra cidade. Disse já ter feito referência para que o
município através da Defesa Civil, que o Maurício é o coordenador, tenha um estoque mínimo de material
como telhas de fibrocimento para atender a pequenos reparos nas residências, obviamente esse estoque
serviria para atender pequenas emergências, bem como a Secretaria de Assistência Social tenha
cobertores e forros de cama, pois todos sabem que com temporal e destelhamento quem mais sofre são
as crianças, as quais precisam de socorro imediato, não podendo ficarem expostas. Quanto às
providências depois do temporal disse ter visto o desmoronamento próximo a ponte de Itaúba e espera
que não se concretize, mas acha que com o tempo vai desmoronar mais terra porque há bastante fissura
em alguns pontos da estrada, inclusive no lado do Arroio do Tigre. Ressaltou que isso é perigoso até para
os operadores de máquinas que devem tomar bastante cuidados porque as máquinas são pesadas e
talvez isso contribua para algum desastre. Questionou o Secretário Daniel da possiblidade de suspender
as aulas até que sejam recuperadas as estradas, para não ter tanto gasto com a manutenção dos
escolares que estão transitando nas estradas ruins, mas o Secretário disse que não é conveniente porque
o ano letivo tem sua programação até o dia dezesseis de dezembro e com uma suspensão de aulas
atrasaria demais o final do ano letivo. Finalizou, comentando a respeito da importância da prevenção e
organização do orçamento para facilitar a execução e que por isso fez as sugestões para a Secretária
Neusa e aproveitou para agradecer a disponibilidade dela em esclarecer suas dúvidas, assim como
registrou agradecimento também para a Secretária Vanessa pela resposta encaminhada no Ofício nº
004/2015 SMFP, quanto aos saldos pendentes dos governos estadual e federal. Agradeceu.
Encerramento: Nada mais havendo, o Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e
seis de outubro de dois mil e quinze, às dezoito horas, e em nome de Deus, encerrou a Vigésima Terceira
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dezenove de outubro de dois
mil e quinze.
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