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Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em trinta
de novembro de dois mil e quinze. Abertura: Aos trinta dias do mês de novembro 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 Sétima 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: Cláudio Puntel dos Santos (PDT), Claudiomiro Silveira (PMDB), Darci Telles (PMDB), Ildo
Nagorsny (PP), Jardel Silveira (PP), Joelson Neu (PMDB), Leonel Luís 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 Sétima 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 do senhor Gerônimo
Luiz Henkes e Vinicius Neu Somavilla. O Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras Cristiana
Soder, Fabiola Pereira, Franciele Ferreira 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. Expediente: Prosseguindo os trabalhos, no espaço
destinado ao “expediente” constaram as seguintes correspondências: Convite para o 3º Natal Gaúcho de
Estrela Velha a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2015 as 20 horas; Ofício nº12/2015 EMEI Vó Alzira
convidando para a Cerimônia de Formatura dos alunos da pré-escola, no dia 10 de dezembro as 19 horas
no CTG; Ofícios nºs 217, 218 e 219 GP respectivamente: comunicando viagem do Prefeito Municipal a
Brasília; mensagem retificativa ao Projeto de Lei nº 1.174/2015; encaminhando os Projetos de Leis nºs
1.175 e 1.176/2015. O Presidente informou que os projetos ficarão baixados nas comissões juntamente
com os projetos de leis nºs 1.173 e 1.174/2015 para elaboração de 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 a
Proposição de Indicação nº 05, de 25 de novembro de 2015, de autoria do Vereador Leonel Luiz Somavilla
(PSB), solicitando que o Executivo juntamente com o CMDE estude a possibilidades de criar um
Campeonato Municipal de Futebol de Salão, “Taça Rodolfo Ciprandi” no Ginásio Municipal Marisa
Ravanello Mergen no distrito de Vila Itaúba. Em discussão o Vereador Leonel disse que a criação deste
campeonato será para Homenagear o senhor “Rodolfo Ciprandi” que foi um exemplo de esportista do
Centro Serra, deixando sua marca no Time “Glória de Itaúba”, sendo um dos fundadores do time, jogar,
treinador, conhecido como seu “Malage”, tendo em vista que o mesmo morava no distrito e trouxe muitos
títulos juntamente com o Glória de Itaúba. Agradeceu. Não havendo mais manifestações foi encaminhada
ao Executivo. Proposição de Indicação nº 06, de 30 de novembro de 2015, de autoria do Vereador Joelson
Neu (PMDB), solicitando que o Executivo através da Secretaria de Obras conserte o bueiro em frente à
propriedade do senhor João Francisco de Moura em Rincão dos Órfãos. Em discussão o Vereador
Joelson salientou que quando chove a água passa por cima do beiro, o que é perigoso, pois há transporte
escolar que passa durante a semana 03 vezes ao dia, pediu urgência. Agradeceu. Não havendo mais
manifestações foi encaminhada ao Executivo. Pedido de Informação nº 04, de 30 de novembro de 2015,
de autoria do Vereador Joelson Neu (PMDB) onde visa obter do Poder Executivo o valor total gasto com
os redutores de velocidades - quebra molas na sede e no distrito de Rincão da Estrela. Em discussão o
Vereador Joelson manifestou-se dizendo que está sendo questionado pelos munícipes quanto ao referido
valor, por isso dessa solicitação. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, foi posto em votação,
sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia passou-se para as 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 a todos os presentes, solicitou ao
executivo que seja arrumada a fechadura do banheiro público de Itaúba que está estragada bem como
encaminhe alguém para fazer a limpeza do mesmo, pois hoje quem faz a limpeza é ele e sua esposa.
Quanto aos subsídios dos Vereadores é favorável que sejam baixados desde que seja dialogado com
Prefeito e Secretários para que se destine esse recurso para auxiliar a população, por exemplo, que seja
usado para a iluminação pública, horas máquinas para o pessoal mais pobre. Por fim agradeceu ao colega
Gustavo Pinto, demais Vereadores e servidores pela oportunidade de ter voltado às atividades na câmara
depois de tanto tempo. Agradeceu. Na Tribuna o Vereador Cláudio fez pequenas considerações, em
primeiro lugar quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento que estão em tramitação. Disse ter
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verificado os projetos, embora limitadas as emendas aos vereadores por não poderem mexer em
despesas com pessoal, dívidas contratadas, projetos em andamento, fez algumas anotações e pelas
contas levantadas tem mais ou menos um milhão e duzentos mil reais de metas para novas obras e
investimentos ano que vem às quais considera de difícil execução em razão da crise. Salientou a
importância de se ter metas, comentou quanto às dificuldades financeiras na região, que Estrela Velha
está com as contas razoavelmente em dia e deve fechar o ano com pequeno superávit e que
provavelmente janeiro ou fevereiro deve ter audiência para demonstrativo de cumprimento das metas para
inteirarmos mais desses assuntos. Comunicou aos colegas que no dia 25 passado aconteceu à reunião da
Associação das Câmaras com eleição de nova diretoria sendo eleito Presidente o Vereador Dirceu
Franceschet do município do Lagoão para o ano de 2016. Por fim informou aos colegas sobre o
julgamento do recurso eleitoral do Ministério Público contra o Prefeito Reges e a Vice Claudete o qual foi
julgado no dia 09 passado no TRE em síntese ele manteve a decisão da doutora Marcia da Comarca de
Arroio do Tigre por seis votos à zero do total de sete desembargadores votantes e logicamente o
presidente só vota em caso de empate, então foi por unanimidade, estando assim encerrado o processo
que está com o acordão disponível no site do TRE para quem quiser acessar. Agradeceu. Encerramento:
Nada mais havendo, o Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia sete de dezembro de
dois mil e quinze, às dezoito horas, e em nome de Deus, encerrou a Vigésima Sétima Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em trinta de novembro de dois mil e quinze.
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