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Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em trinta
e um de outubro de dois mil e dezesseis. Abertura: Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 Vigésima Quarta 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), 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 Quarta Sessão Ordinária, convidou o Vereador Jorce
Schneider Nogueira para fazer a leitura do texto. A Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras
Cristiana Soder, Franciele Ferreira, Mariângela Ravanello e Suzana Castilhos, Andreia Ribeiro, Antonio
Cezar Correa, Cleber Moura, Deoclecio Ravanello, Eleunice Beatriz Crestani Pinto, João Victor Dalcin
Steffanello, Lenise Maria Schoenfeldt Rodrigues, Leonel Luiz Somavilla, Mateus Cristian Ebert. 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: Ofício nº
68/2016 SMS, solicitando espaço para Apresentação do Relatório de Gestão em Saúde; Convite
solicitando patrocínio da Comunidade Católica São Luiz para o 20º Café Colonial Alemão; Ofício nº
157/2016 GP solicitando maior prazo para entrega da LOA. Pequeno Expediente: No “pequeno
expediente” não houve Vereadores inscritos. Grande Expediente: No “grande expediente” inscreveu-se
não houve Vereadores inscritos. De imediato a Presidente passou a palavra para a servidora Gisele Facco
para apresentar o Relatório de Gestão em Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2016. Com a
palavra a servidora cumprimentou a todos e passou a relatar. Fonte Municipal: Saldo em 30/04/2016 de
R$ 4.574,41; Receitas de R$ 1.044.964,13; Rendimentos de R$ 13,50; Despesas de R$ 1.044.836,11 e
Saldo em 31/08/2016 de R$ 4.715,93. Fonte Estadual: Saldo em 30/04/2016 de R$ 41.238,26; Receitas de
R$ 118.658,53; Rendimentos de R$ 2.071,37; Despesas de R$ 69.280,18 e Saldo em 31/08/2016 de R$
92.687,98. Fonte Federal: Saldo em 30/04/2016 de R$ 281.887,53; Receitas de R$ 204.998,99;
Rendimentos de R$ 5.133,30; Despesas de R$ 184.856,92 e Saldo em 31/08/2016 de R$ 307.162,90.
Total das três esferas de Governo: Saldo em 30/04/2016 de R$ 327.700,20; Receitas de R$ 1.368.621,65;
Rendimentos de R$ 7.218,17; Despesas de R$ 1.298.973,21 e Saldo em 31/08/2016 de R$ 404.566,81.
Ordem do Dia: Em seguida, iniciou a “ordem do dia”, onde constou a Indicação nº 10, de 31 de outubro de
2016, de autoria da Vereadora Rosângela Dalcin Steffanello, onde PROPÕE ao Executivo Municipal
através da secretaria de obras providencias urgente, quanto a alargamento e recuperação da estrada no
percurso do rio Jacuizinho Linha Vassouras Fundos, propriedade de Carlos Brito até Colônia Juvenília
chegando ao asfalto. Em discussão a Vereadora Rosângela disse que como todos sabem estamos em
fase de plantio e colheita e é mais do que justo que os munícipes reivindiquem melhorias. Sabemos que
muito já foi feito e que ainda há muito a fazer mediante as inquietações dos agricultores fez essa
proposição de indicação, leu a justificativa para que fique registrado. É de conhecimento de todos, que o
município de Estrela velha é essencialmente agrícola e que os agricultores são as ferramentas mais
nobres desta terra. Independente do nível do agricultor, pequeno, médio ou grande ele merece ser bem
atendido pelo órgão público, pois é com seus trabalhos e suor que a maioria dos impostos deste município
são gerados. Por isso proponho, que seja realizado ainda este ano o alargamento deste trecho, afim de
beneficiar os agricultores desta região no transporte de suas máquinas no plantio e colheita. Certa de que
o Executivo Municipal tomará providencias junto à secretaria de obras, agradeço. Por fim, salientou que
em sessão anterior disse que sempre que se traz uma reivindicação que o executivo diga ou sim ou não e
daí o Vereador leva o resultado para a pessoa que solicitou e aí as coisas ficam mais claras. Agradeceu.
O Vereador Cláudio disse que esse tipo de pedido é costumeiro a administração receber e em alguns
casos, parece que não se aplica a esse, precisa da autorização dos proprietários ou eventualmente
licença ambiental. Já ocorreram casos no município, que pessoas solicitaram isso e quando a
administração foi realizar o serviço tinha que adentra em propriedades de vizinhos, isso dá desencontros,
inclusive no histórico do município, tem duas ações judiciais sobre isso. Aproveitando a presença dos
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colegas Vereadores eleitos, a título de sugestão sempre quando for solicitar esse tipo de pedido verificar
se há autorização de vizinho e até onde vai. Nesse caso específico esteve com a candidata Cecília na
casa do Carlos Brito e ele falou desse assunto, oportunidade em que perguntou pra ele quanto à
necessidade de licença ambiental se derrubava árvores ou não, se tinha fontes de água ou não, e ele
disse que não tinha, conhece o trajeto, mas não conhece os proprietários, ele citou alguns nomes e que
haveria esta concordância. Certamente a iniciativa é válida e sempre que possível à administração deve
atender, com o intuito de colaborar com a colega e demais vereadores que são questionados
seguidamente sobre esses assuntos, parabenizou a iniciativa da colega, e sugeriu que esta autorização
prévia de vizinho-proprietários seja por escrito, isso agiliza o processo, é bom para a administração, para
quem solicitou e se conseguir resolver o problema todos ficam contentes. Agradeceu. O Vereador Lorinei
disse que já foi Secretário de Obras e sabe que é necessário fazer muita mudança, só que a questão de
dizer o sim ou não depende só do Prefeito e Secretários, pois participou de muitas encrencas assim, onde
as pessoas dizem que é para ir fazer e quando chegam para fazer o vizinho não deixa isso não tem o
Secretário ou Prefeito resolver. Disse que tem que haver entendimento das pessoas beneficiadas e dos
vizinhos para que as coisas aconteçam, pois tem até ação judicial para que as pessoas resolvam isso e
muitas vezes ainda não conseguem. Agradeceu. Não havendo mais manifestações a mesma foi
encaminhada ao Executivo. 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 sete de novembro, às dezoito horas, em
nome de Deus, encerrou a Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de
Estrela Velha, em trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis.
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