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Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dez de
fevereiro de dois mil e dezesseis. Abertura: Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezesseis, às dezoito horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com endereço na
Avenida Lauro Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e
dezesseis, 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), Gustavo Pinto (PSB), Ildo
Nagorsny (PP), Jardel Silveira (PP), Joelson Neu (PMDB), Mateus Cristian Ebert (PP), Rosângela Dalcin
Steffanello (PMDB). Constando o número legal de Vereadores, o Presidente, em nome de Deus, declarou
abertos os trabalhos da Primeira Sessão Ordinária e convidou o Vereador Jardel Silveira para fazer a
leitura do texto bíblico e após solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores Valderi
Trevisan e Zeci Armando Schlosser. O Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras Cristiana
Soder, Fabiola Pereira, Franciele Ferreira, Mariângela Ravanello, o Assessor Jurídico Marciano Ravanello
e a senhora Magali Drachler. Em seguida, foi posta em discussão a ata da sessão extraordinária 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” nada constou. Já na pauta
legislativa constou a Indicação nº 01 de 04 de fevereiro de 2016 de autoria do Vereador Ildo Nagorsny
(PP). 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 Indicação nº 01 de 04 de fevereiro de 2016 de autoria do Vereador Ildo Nagorsny
(PP), sugerindo ao Executivo a construção de mais dois vãos na ponte que liga Estrela Velha a Arroio do
Tigre, em Itaúba, reutilizando dois dos blocos que estão no rio. Propondo também, que o município de
Estrela Velha faça parceria com o município de Arroio do Tigre para a construção dos vãos. Em discussão
o Vereador Ildo disse que fez essa indicação visando melhorar as condições da ponte, pois diversas vezes
quando ocorreu chuva forte o aterro foi embora deixando os munícipes que utilizam essa ponte sem
acesso ao município de Arroio do Tigre e vice versa. Sugeriu que o executivo estude a melhor forma de
resolver esse problema e que faça parceria com o município de Arroio do Tigre para isso. Agradeceu. O
Vereador Mateus parabenizou o colega Ildo pela iniciativa, a qual considera valida, pois realmente é uma
coisa a se pensar já que os vão aparentemente estão intactos. Disse que já comentou com o Prefeito a
hipótese da reutilização desses vãos, o que é dificultoso tendo em vista que o município não possui
maquinário que comporte o peso dos vão necessitando assim a locação de maquinário tornando mais caro
a utilização desses vãos. Sugeriu que seja feita a limpeza e remoção das arvores que estão nos pilares,
pois futuramente isso poderá causar sérios problemas. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, a
mesma foi encaminhada ao executivo. Após a concordância dos Vereadores as comissões temporárias e
permanentes para o ano de 2016 juntamente com os líderes de bancadas, ficaram distribuídas da seguinte
forma: Mesa diretora: PRESIDENTE: Lorinei Somavilla (PDT); VICE-PRESIDENTE: Jardel Silveira (PP);
SECRETÁRIO: Mateus Cristian Ebert (PP); 2º SECRETÁRIO: Ildo Nagorsny (PP). Líder do Governo:
Jardel Silveira (PP). Bancada do PP: Líder: Ildo Nagorsny; Vice-Líder: Jardel Silveira. Bancada do PDT:
Líder: Cláudio Puntel dos Santos; Vice-Líder: Lorinei Somavilla. Bancada do PMDB: Líder: Celia Billig de
Castilhos; Vice-Líder: Rosângela Dalcin Steffanello. COMISSÃO CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO: PRESIDENTE: Cláudio Puntel dos Santos; SECRETÁRIO: Ildo Nagorsny; TERCEIRO
MEMBRO: Gustavo Pinto; SUPLENTE: Jardel Silveira. COMISSÃO GERAL: PRESIDENTE: Rosângela
Dalcin Steffanello; SECRETÁRIO: Celia Billig de Castilhos; TERCEIRO MEMBRO: Joelson Neu;
SUPLENTE: Mateus Cristian Ebert. COMISSÃO REPRESENTATIVA: Lorinei Somavilla; Cláudio Puntel
dos Santos; Rosângela Dalcin Steffanello. COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR:
PRESIDENTE: Gustavo Pinto (PSB); SECRETÁRIO: Cláudio Puntel dos Santos (PDT); TERCEIRO
MEMBRO: Jardel Silveira (PP); SUPLENTE: Rosângela Dalcin Steffanello (PMDB). 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 disse que, num primeiro momento,
após o mês de janeiro de recesso e já passado um terço do mês de fevereiro, não temos nenhum projeto
de lei em pauta, muito menos em regime de urgência. Elogiou a harmonia entre Executivo e Legislativo
pela condução dos trabalhos no final do ano, quando foram organizados os projetos de leis de
contratações temporárias, evitando atropelos e urgências no início do ano, o que demonstra um mínimo de
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organização e planejamento das ações da Administração Municipal. Considera-se partícipe disso porque,
mesmo antes de ser Vereador, como servidor municipal sempre pregou no âmbito do Executivo a
organização dos trabalhos com antecedência para evitar urgência na apreciação legislativa, o que é direito
dos Vereadores no decorrer do processo legislativo. Disse que não tem escutado a impressa regional,
mas é comum nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano se escutar notícias de que há votações para
contratações temporárias, suplementações de verbas ou abertura de créditos especiais, o que não
aconteceu aqui neste ano, pois todas essas contratações foram votadas em dezembro. Salientou que este
ano, por ser ano eleitoral na circunscrição municipal, existem algumas limitações legais, inclusive quanto a
prazo de contratações e realizações de convênios com órgãos do Estado e da União que é de cento e
oitenta a noventa dias antes das eleições, ou seja, 02 de abril de 2016 em diante. Ressaltou que os
colegas Vereadores de outros mandatos sabem que geralmente em ano eleitoral as atividades legislativas
são menos movimentadas em questão de projetos, prevalecendo o debate político, o que está bastante
calmo neste ano e a tendência é que continue desta forma. Destacou que valeu a pena aquele esforço e
cobrança feita ao Prefeito e Executivo como um todo, desde quando foi Presidente da Câmara em 2013,
para que não entrasse na pauta em regime de urgência projeto de lei que não estava protocolado na
Câmara até o horário predeterminado, espera que isso continue assim, cada Poder com sua
independência, mas trabalhando em harmonia. Comentou que a servidora Cristiana compreende bem o
que diz, pois em outras legislaturas aconteceu de entrar projeto de lei às cinco horas da tarde para ser
votado às seis horas do mesmo dia na sessão, o que atropela todo o processo legislativo, não dando
tempo de analisar e discutir o projeto e se algum Vereador que eventualmente pedisse alguma informação
adicional esse passava a ser o ruim da história, quando na verdade esse era quem tinha a razão.
Felizmente isso não acontece mais aqui em Estrela Velha em virtude da atitude de todos os colegas que
na maioria das vezes não cederam a esses pedidos de urgência, porque há um ditado que diz “que a
urgência de hoje era uma importância anterior que não foi dada a devida atenção e aí se tornou uma
urgência”, o que resultou em melhor organização do serviço de médio e longo prazo, evitando assim
pressa na apreciação de projetos. Finalizou deixando esse registro para que o Prefeito Municipal e
Secretariado quando tiverem acesso a essa manifestação compreendam que naqueles momentos em que
fazia cobranças a sua crítica era para ser construtiva, para melhorar a organização dos trabalhos tanto no
Executivo como no Legislativo, não sendo para levar para o lado pessoal. Agradeceu. Encerramento:
Nada mais havendo, o Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e dois de fevereiro
de dois mil e dezesseis, às dezoito horas, e em nome de Deus, encerrou a Primeira Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dez de fevereiro de dois mil e dezesseis.
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