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Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dez de
fevereiro de dois mil e dezessete. Abertura: Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com endereço na
Avenida Lauro Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e
dezessete, da Sexta Legislatura, sob a Presidência da Vereadora Lenise Maria Schoenfeldt Rodrigues
(PTB). Na abertura dos trabalhos a Presidente efetuou a “verificação do quorum”, registrando a presença
dos seguintes Vereadores: Antonio Cezar Correa (PTB), Deoclécio Ravanello (PT), Eleunice Beatriz
Crestani Pinto (PSB), Jardel Silveira (PP), João Víctor Dalcin Steffanello (PMDB), Jorce Schneider
Nogueira (PMDB), Leonel Luiz Somavilla (PSB) e Mateus Cristian Ebert (PP). Constando o número legal
de Vereadores, a Presidente, em nome de Deus, declarou abertos os trabalhos da Quinta Sessão
Ordinária, convidou o Vereador João Víctor Dalcin Steffanello para fazer a leitura do texto bíblico e após
solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento de Nilza Maria Wendler. A Presidente cumprimentou os
Vereadores, as servidoras Cristiana Soder, Franciele Raquel Ferreira e o Assessor Jurídico Alexander
Castilhos, a Prefeita Cecilia Montagner, Elion Silva e familiares de Almeri de Moraes Billig. 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” constou a seguinte correspondência: Ofício nº 29/2017 GP, encaminhado o
Projeto de Lei nº. 1.213/2017. Já na Pauta Legislativa constou: Indicação nº 11/2017; Pedidos de
Providências nºs 10,11,12 e 13/2017; Projeto de Lei nº 1.213/2017. A Presidente informou que o Projeto
ficará baixado nas comissões para elaboração de pareceres. Pequeno Expediente: No “pequeno
expediente” inscreveu-se o Vereador Mateus Cristian Ebert. O Vereador Mateus em nome do senhor Ildo
Selmar Neu Presidente da Comunidade Evangélica São Marcos convidou a todos para participar da Festa
do Padroeiro São Marcos a realizar-se no dia 19 de fevereiro. Agradeceu. Grande Expediente: No “grande
expediente” inscreveram-se os Vereadores Eleunice Beatriz Crestani Pinto e Lenise Maria Schoenfeldt
Rodrigues. A Vereadora Eleunice comunicou que o município foi contemplado com recurso de emenda
parlamentar, este recurso veio através do Deputado Federal Heitor Schuch PSB, no valor de
R$220.000,00, o qual está designado para as Secretarias: Agricultura R$120.000,00, Saúde
R$100.000,00. Já está protocolado em Brasília e em primeiro de março estará liberado, este pedido
também foi feito pelo Presidente do PSB Gustavo Pinto. Agradeceu. A Vereadora Lenise informou que
esteve em Porto Alegre visitando o Deputado Estadual Marcelo Moraes, junto a ele conseguiu uma verba
no valor de R$ 200.000,00. Disse que esteve reunida com a Prefeita, Presidente do Partido PTB e
Secretária da Saúde, que optaram pela aquisição de uma ambulância. Agradeceu. Ordem do Dia: Em
seguida, iniciou a “ordem do dia”, onde constou Indicação nº 11, de 09 de fevereiro de 2017, de autoria da
Vereadora Eleunice Beatriz Crestani Pinto, onde propõe ao Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo a criação da “Casa de Cultura”. Em discussão a
Vereadora Eleunice disse que a criação da Casa de Cultura, oportunizará a comunidade um espaço
adequado para o desenvolvimento de ações, projetos e atividades culturais, artísticas e
consequentemente educacionais. Por fim, salientou que é de extrema importância à centralização das
atividades em uma edificação única, abrindo espaço para a música, a dança, artes cênicas, exposições,
palestras, literatura, oficinas culturais e gastronômicas, ações de preservação e resgate da cultura e
tradição dos povos colonizadores do município, entre diversas outras atividades que podem ser
idealizadas e promovidas. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, a mesma foi encaminhada ao
Executivo. Pedido de Providência nº 10, de 06 de fevereiro de 2017, de autoria do Vereador Leonel Luiz
Somavilla, onde solicita PROVIDÊNCIAS ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, que
viabilize a contratação de guarda noturno e a instalação de câmeras de segurança na Escola 25 de Julho
de Linha São Marcos. Em discussão o Vereador Leonel disse que no final do ano de 2016, inaugurou-se o
novo prédio da Escola 25 de Julho, um espaço amplo todo equipado com TVs, DVDs, Computadores,
entre outros. Com toda a infraestrutura na escola, solicitou a contratação de um guarda noturno e a
instalação de câmeras de segurança para inibir a ação de ladrões. Pois, escolas, salões comunitários,
estão sendo alvo de ladrões, e a escola merece esse cuidado. Agradeceu. O Vereador Jardel parabenizou
o colega pela iniciativa, disse que deve ser verificada a questão do guarda, pois já houve experiências na
administração municipal que optou por instalar câmeras de segurança e alarmes, para prevenir ação de
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ladrões. Agradeceu. Não havendo mais manifestações, o mesmo foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Pedido de Providência nº 11, de 09 de fevereiro de 2017, de autoria do Vereador Deoclécio
Ravanello, onde solicita PROVIDÊNCIAS ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para
construção de redutores de velocidade em frente ao Salão Comunitário de Santa Terezinha. Em discussão
o Vereador Deoclécio disse que esse pedido é uma reivindicação da Comunidade de Santa Terezinha,
considerando que ali existe parada de ônibus, secador de grão comunitário, Igreja e Salão da
Comunidade, onde as famílias se reúnem todos os finais de semana para rezarem e para o lazer, entrada
e saída de veículos e máquinas. Além disso, é uma via onde atravessam diariamente gado de leite,
tratores, carroças, entre outros, ressaltou que muitos veículos trafegam em alta velocidade. Em época de
campanha foi passado para a Prefeita à necessidade dessa comunidade, solicitou que o Executivo atenda
seu pedido. Agradeceu. O Vereador Mateus elogiou o pedido do colega Deoclécio, disse que esse pedido
foi feito anteriormente e que nos distritos de Rincão da Estrela e Itaúba foram colocados redutores de
velocidade. Sugeriu que seja feito um levantamento paara colocar placas e redutores em todas as
comunidades, pois em dias de festas e velórios há maior fluxo de carro o que requer muito cuidado dos
motoristas que andam em alta velocidade. Favorável ao pedido solicitou que os demais também sejam.
Agradeceu. Não havendo mais manifestações, o mesmo foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Pedido de Providência nº 12, de 09 de fevereiro de 2017, de autoria do Vereador Deoclécio
Ravanello, onde solicita PROVIDÊNCIAS ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para
recuperação da Estrada da Linha das Bicas, em especial nas propriedades de Rudi Belt e Rudinei Belt.
Em discussão o Vereador Deoclécio disse que tendo em vista as más condições das estradas do
Município, em especial as estradas vicinais, solicito a recuperação das mesmas até porque a safra está se
aproximando e as aulas iniciam-se neste mês de fevereiro, dificultando a passagem do transporte escolar.
Pediu com urgência a recuperação da estrada de Linha das Bicas que está em péssimas condições de
trafegabilidade, principalmente em frente à propriedade dos senhores Rudi e Rudinei Belt, pois com as
últimas chuvas os bueiros entupiram. Agradeceu. O Vereador Jardel aproveitou para informar que nas
Linhas das Bicas a família do senhor Aribaldo Winkelmann tem se deslocado toda semana em virtude de
problemas de saúde, mas está tendo dificuldade para isso devido às condições das estradas de sua
propriedade, então que o executivo providencie a recuperação da mesma. Agradeceu. Não havendo mais
manifestações foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Pedido de Providência nº 13, de 10 de
fevereiro de 2017, de autoria do Vereador João Víctor Dalcin Steffanello, onde solicita PROVIDÊNCIAS ao
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, para a construção de dois pontilhões no
acesso à casa do Sr. Eraldo Friedrich. Em discussão o Vereador João Víctor disse que não podemos falar
em modernização de um município, quando no mesmo ainda se encontram situações como essa. Pessoas
ficam sem ter contato com vizinhos e consequentemente com o restante do município devido o volume e a
força da correnteza do lajeado que passa pela estrada no acesso até a residência do Sr. Eraldo Friedrich,
deixando-o literalmente ilhado em dias de chuva o trânsito nessa via é impossível. Disse aos gestores que
esta situação se arrasta à muitos anos e que na ultima gestão foram construídos dois pontilhões. Segundo
os moradores da Linha da Serra, para esta demanda os funcionários da prefeitura trabalharam em média
2 a 3 dias de serviço. O problema já foi sanado pela metade, devemos agora dar uma atenção especial
para esta localidade e concluir o que foi iniciado na gestão passada. Disse que em sua visita aos
moradores da Linha da Serra, alegaram que haveria contrapartida financeira, até com material para a
construção dos pontilhões, com isso observa-se tamanha necessidade. Agradeceu. Não havendo mais
manifestações foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 1.211, de 03 de
fevereiro de 2017, que “Autoriza a abertura de crédito especial no montante de cem mil reais”. Em
discussão o Vereador Jardel manifestou-se favorável ao projeto, disse que trata-se de recurso vinculado
oriundo de Emenda Parlamentar do Deputado Covatti Filho pago dia 28/12/2016, recurso de repasse de
fundo a fundo, que servirá para aquisição de um veículo e equipamentos para o Posto de Itaúba, Rincão
da Estrela e Sede. Informou que a Secretaria já está providenciando documentação para processo
licitatório para aquisição dos respectivos objetos. Agradeceu ao Deputado Federal Covatti Filho por ter
atendido seu pedido e confiança depositada desde que se conheceram em 2013 ambos em seus
primeiros mandatos, parabenizou o município por ter conseguido ser contemplado por este recurso e que
seja bem utilizado, recursos sempre são bem vindos e quem ganha são os munícipes que serão melhor
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atendidos. Por fim, disse que solicitou este recurso em maio de 2015, o qual foi empenhado em agosto de
2015 e pagamento aconteceu em dezembro de 2016, é um processo longo. Disse que estará em busca de
novos recursos. Agradeceu. Não havendo mais manifestações foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei nº 1.212, de 03 de fevereiro de 2017, que “Autoriza a abertura de crédito
especial no montante de trinta e um mil e duzentos e dezoito reais”. Em discussão o Vereador Jardel disse
se tratar de projeto semelhante, recurso oriundo consulta popular que todos os anos o município participa,
que o valor do recurso será usado para reforma telhado Unidade de Saúde da Sede, que encontrasse
danificado devido infiltrações. Agradeceu. Não havendo mais manifestações foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo nº 02, de 25 de janeiro de 2017, de autoria da
Vereadora Lenise Maria Schonfeldt Rodrigues que “Denomina o nome do Ginásio Municipal, localizado no
Parque Municipal de Eventos Oscar Leite de Moraes”. Em discussão o Vereador Jorce elogiou a colega
pela iniciativa e que com certeza os familiares estão muito contentes e felizes com isso. Disse que teve o
privilégio de conhecer e conviver com Dona Almeri quando participou da diretoria do CTG Estrela do Pago
por mais de 15 anos, pois naquela época tinha uma convivência diária, fazia visitas para pedir o campo do
rodeio. Destacou que esta homenagem é mais do que merecida, Dona Almeri sempre foi uma mãe muito
especial, trabalhadora, mulher do lar, pessoa de bem, muito conhecida e lembrada por todos. Agradeceu.
A Vereadora Eleunice manifestou-se totalmente favorável ao projeto, disse que Dona Almeri sempre foi
muito querida e admirada por todos, emprestou por mais de 20 anos aquela estrutura do Parque para
rodeios e tiro de laços. Agradeceu. O Vereador Jardel manifestou-se plenamente favorável e parabenizou
a Presidente pela iniciativa, disse que nada mais justo ela como representante do PTB apresentar projeto
para a denominação do Ginásio do Parque Municipal por esta obra ter sido realizada através de emenda
parlamentar do Deputado Federal Sérgio Moraes PTB. Parabenizou o município, PTB Estrela Velha e os
Deputados Sergio e Marcelo Moraes que sempre estiveram presentes, pelo carinho e compromisso com
nosso município. Dona Almeri muito contribuiu para nosso município homenagem justa e merecida.
Agradeceu. O Vereador Leonel manifestou-se favorável ao projeto, disse que em 2002 teve a honra de
participar e conceder o título de Cidadã Benemérita a Dona Almeri uma mulher que participava na
comunidade, batalhadora, trabalhadora, só nos resta saudade dessa pessoa. Agradeceu. A Vereadora
Lenise disse que Dona Almeri de Moraes Billig, dona de casa, esposa, mãe, avó, bisavó, tataravó, amiga e
acima de tudo mulher, cidadã exemplar numa sociedade carente de referencias morais, éticas. A figura
humana de Dona Almeri serviu de exemplo para nós estrelavelhense. Criou onze filhos, juntamente com
seu esposo João Luiz Billig, numa época em que não havia as facilidades dos dias atuais, soube conduzir
seus filhos, preparando-os para a vida e principalmente passou a eles valores fundamentais para a
formação de bom caráter de cada um deles. Dona Almeri, mulher de postura impecável, durante seus 93
anos de vida não se queixava de nada, não porque não passou por problemas, como todo ser humano
passa, mas sim porque era dona de uma coragem invejável. Dona Almeri mulher solidária com o próximo.
Essa qualidade eu mesma pude perceber e admirar, já que em função de uma cirurgia que fiz na época
em que ela morava em Cruz Alta, fui acolhida em sua casa, levada por sua nora Oracélia Billig, onde fui
cuidada por ambas com um carinho imensurável. Dona Almeri mulher participativa na igreja, nas
comunidades. Foi proprietária do espaço, que hoje está construído o Ginásio Municipal. Não tinha
necessidade econômica nenhuma de vender esse terreno, o que fez pensando unicamente no progresso
de Estrela Velha. Por fim, que consigamos nos espelhar em nosso dia-a-dia, ao menos um pouco, na
figura de Dona Almeri. A sociedade de Estrela Velha só ganhará com isso e nossos filhos e nossos netos
também. Agradeceu a presença dos familiares. Agradeceu. O Vereador Antonio Cesar disse que Dona
Almeri tem todo o respeito dos Vereadores, porque se não fosse ela não existiria hoje o Parque Municipal
de Eventos. Agradeceu. Não havendo mais manifestações foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. A Presidente passou a palavra a Isabel Cristina Billig Seibert que se manifestou em nome da
família de Almeri de Moraes Billig. Com a palavra Isabel falou em nome da família, sobre uma figura
emblemática tanto de Estrela Velha quanto da família, citar a vida dela é redundância a qual já foi muito
bem mencionada pelo Projeto de Lei Legislativo e Vereadora autora a quem a família agradece a gentileza
e o carinho, principalmente pelo o que motivou à iniciativa a gratidão Vereadora Lenise nosso muito
obrigado. A Vó Almeri sempre foi o poder aglutinador da família e mesmo depois que a perdemos isso
ficou, ficou também o exemplo de como se vive e hoje com este momento que temos aqui na Câmara
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mais uma vez por força dela nós deixamos uma grande lição para nossos filhos. Porque nós já estamos
com nossos valores formados, estamos prontos, mas tem nossos filhos e mostra que vale a pena ser reto,
correto ser digno, e ser digno não significa meter o bedelho na vida alheia, a Vó Almeri nunca se meteu
nas peculiaridades de cada um de sua família, nunca mandou, opinou ou coordenou a vida intima e
pessoal de cada um de seus filhos, noras, netos, bisnetos. Mas sempre foi o referencial, ela mostrou como
se age, como se vive e muitas das lições dela estão claras todos os dias na nossa cabeça quando
acordamos, quando lembramos do porque ser assim, porque precisamos ser assim, porque ela nos
ensinou. Ela dizia coisas básicas, mas é visto, o que é alheio chora seu dono, mas é visto o mau feito não
gera proveito, e os ditados da Vó Almeri calavam fundo e eram exemplos de retidão e de regra. Elogiar,
homenagear uma pessoa com essa conduta Vereadora Lenise mostra para as gerações que estão em
formação que vale a pena ter padrão de conduta moral, ser referencial de ética e postura pública e
privada, como se conduzir nos negócios, na vida. O exemplo dela ficou, a família está aí honrando o nome
dela, nós estamos aqui seguindo nosso caminho e quiçá tenhamos ao longo da nossa história a grandeza
de conseguir imitá-la um décimo que seja, vale a pena e digo isso para o meu filho e para os mais jovens,
vale a pena viver bem e pelo bem. Vó Almeri, nossa querida vozinha foi exemplo disso e essa sua
homenagem Vereadora Lenise comprova mais uma vez que ainda vale a pena fazer parte do mundo dos
bons, honestos, retos de caráter e de conduta em nome da família nosso muito obrigado pela sua
iniciativa, mais uma vez nós nos sentimos muito felizes porque tivemos a oportunidade de senti-la mais
perto de nós. Agradeceu. Encerrada a ordem do dia passou-se para as Explicações Pessoais: não houve
Vereadores para explicações pessoais os Vereadores Deoclécio Ravanello e Jorce Schneider Nogueira.
Na Tribuna o Vereador Deoclécio parabenizou as servidoras da Câmara pelo trabalho e divulgação das
atividades legislativas, através da radio geração, sendo assim, a população fica sabendo o que se passa
na Câmara e também aos colegas Vereadores pelo companheirismo, união e trabalho pelo bem de nossa
comunidade. Disse que os Vereadores esperam que a Administração Municipal faça o mesmo através dos
seus Secretários e servidores, que os novos servidores que serão contratados através de processo
seletivo venham ao encontro das necessidades de nossas Secretarias. Podendo, assim juntos realizarmos
um trabalho em conjunto pelo bem do município e demonstrando que aqui está formado um consenso que
continua trabalhando em benefício a nossa população. Agradeceu. O Vereador Jorce disse elogiou as
palavras da Isabel que falou representando a família de Dona Almeri. Falou sobre a Mobilização Contra a
Reforma da Previdência que acontecerá dia 21 de fevereiro em Santa Cruz do Sul, disse que participou da
mobilização do dia 23 de dezembro de 2016 juntamente com a época Vereadora Celia. Disse que este é o
momento da população se unir e reivindicar seus direitos, que todos os Sindicatos dos Trabalhadores
Rurais do Centro Serra estão colocando ônibus para levar os manifestantes. Salientou que em meio a
tanta corrupção no Brasil, querem tirar o direito adquirido principalmente dos agricultores que desde 12/13
anos de idade trabalham na lavoura buscando seu sustento e com está reforma muitos não vão conseguir
se aposentar. Conta com a presença dos Munícipes e Vereadores Estrelavelhense. Agradeceu.
Encerramento: Nada mais havendo, a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte de
fevereiro, às dezoito horas, informou que no dia vinte às dezessete horas e trinta minutos o Executivo
apresentará audiência pública de cumprimento das metas fiscais que prevê a Lei de Responsabilidade
Fiscal, e em nome de Deus, encerrou a Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de
Estrela Velha, em dez de fevereiro de dois mil e dezessete.
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