REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Estrela Velha
________________________________________________________________________________________________________________

Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em doze de
setembro de dois mil e dezesseis. Abertura: Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezesseis, às oito horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com endereço na
Avenida Lauro Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Vigésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e
dezesseis, da quinta Legislatura, sob a presidência da Vereadora Neusa Maria Ravanello Billig (PTB). Na
abertura dos trabalhos a 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), Jorce Schneider Nogueira (PMDB), Lorinei Somavilla
(PDT), Rosângela Dalcin Steffanello (PMDB). Constando o número legal de Vereadores, a Presidente, em
nome de Deus, declarou abertos os trabalhos da Vigésima Sessão Ordinária, convidou o Vereador Jardel
Silveira para fazer a leitura do texto bíblico. A Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras
Cristiana Soder, Franciele Ferreira, Mariângela Ravanello e Suzana Castilhos. Em seguida, foi posta em
discussão a ata da sessão ordinária anterior. Não havendo manifestações, a 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 CTG Estrela do Pago para
Abertura da Semana Farroupilha dia 16 de setembro, às 17h30min; Ofício nº 141/2016 GP encaminhando
Projeto de Lei nº 1.195/2016. Já na Pauta Legislativa constou Projeto de Lei nº 1.195, de 16 de agosto de
2016, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício financeiro de 2017”. A
Presidente informou que o projeto ficará baixado nas comissões para elaboração de pareceres. Pequeno
Expediente: No “pequeno expediente” inscreveu-se o Vereador Jardel Silveira. Com a palavra Vereador
Jardel convidou a todos para participar da entrega da premiação do Campeonato Centro Serra que será
realizado sexta-feira dia 16 de setembro na Comunidade de Colônia Juvenília, com a participação de oito
municípios, após haverá janta no valor de R$ 25,00. Em nome da Comunidade Nossa Senhora da Salet e
convidou a todos para participar do IV Festival de Cucas e Carnes dia 24 de setembro, a partir das 19
horas, começando com aperitivos, após janta, sobremesa e animação, ingressos no valor de R$ 40,00.
Agradeceu. Grande Expediente: No “grande expediente” inscreveu-se a Vereadora Rosângela Dalcin
Steffanello. Com a palavra a Vereadora Rosângela disse que em roteiro de visitas a sua e as
comunidades vizinhas coletou muitas reivindicações dos munícipes, cumprindo com suas obrigações está
trazendo para esta casa alguns pedidos para conhecimento: insatisfações devido a não realização de
pequenas obras e trabalhos solicitados, questões como bueiros, desaguadouros, terraplanagens, horas de
máquinas pagas há alguns meses e não realização dos trabalhos, respeitar cronograma de atendimento
ao munícipe que solicitou o trabalho no setor das obras e agricultura, acascalhamentos, promessas não
cumpridas, entre outras. Essas são algumas das reclamações identificadas nas casas, solicitou que seja
colocado acascalhamentos na entrada dos Gehrkes em Santa Terezinha, porque o ônibus escolar em dia
de chuva não consegue subir até lá para buscar o aluno. Outra pequena reivindicação é do senhor Lotário
Wappler para refazerem a plainagem dele para a construção do seu galpão, pois a terraplanagem feita
ficou muito pequena; que seja colocada a tabela de basquete no Ginásio de Itaúba que já solicitou
anteriormente, mas ninguém disse que sim nem que não, destacou que essa tabela foi prometida pelo
Prefeito e a Vice aos alunos e eles estão esperando. Por fim, disse que são pequenos pedidos, mas que
isso sirva de alerta ao Cláudio que será nosso vice-prefeito, que sirva pra ti como uma orientação, para
quando o Vereador pedir a mínima coisa que for que seja dado um retorno a ele, sempre obedecendo a
legalidade. Agradeceu. Ordem do Dia: Em seguida, iniciou a “ordem do dia”, onde nada constou.
Encerrada a ordem do dia passou-se para as Explicações Pessoais: Após o intervalo não houve
Vereadores inscritos para explicações pessoais. Encerramento: Nada mais havendo, a Presidente marcou
a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e sete de setembro, às dezessete horas e trinta minutos, em
nome de Deus, encerrou a Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela
Velha, em doze de setembro de dois mil e dezesseis.
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