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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em
dezoito de abril de dois mil e dezessete. Abertura: Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezessete, às dezessete horas e trinta minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores,
com endereço na Avenida Lauro Billig de Castilhos, nº 410, realizou-se a Décima Primeira Sessão
Ordinária do ano de dois mil e dezessete, da Sexta Legislatura, sob a Presidência da Vereadora Lenise
Maria Schonfeldt 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 Décima Primeira Sessão Ordinária, convidou o Vereador Mateus Cristian Ebert para fazer a leitura do
texto bíblico e após solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento de Almida Mohr Kohn, Nelí de Lurdes
Brum Brol, Oscar Konrad e Vilmar Corrêa. A Presidente cumprimentou os Vereadores, os servidores
Franciele Raquel Ferreira, Mariângela Ravanello, Suzana Castilhos e o Assessor Jurídico Alexander
Castilhos, Cleber de Moura e Silvia Spanevello Somavilla. 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 82/2017 SMA/GP, encaminhando resposta às indicações
nºs. 13 e 14/2017. 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 nada constou. Encerrada a ordem do dia passou-se para as Explicações Pessoais onde
inscreveram-se os Vereadores Jardel Silveira, Mateus Cristian Ebert e Jorce Schneider Nogueira. Na
Tribuna o Vereador Jardel renovou o convite para o 5º Festival de Cucas e Carnes, promovido pela
Comunidade Nossa Senhora da Salete de Colônia Juvenília, a realizar-se no dia 23 de abril, começando
pela manhã com almoço no valor de R$30,00, animado por Os Manus, conta com a presença de todos.
Agradeceu ao Executivo por responder as suas indicações, quanto à indicação nº 03/2017 onde propôs ao
Executivo Municipal que analise a possibilidade de pagamento da última parcela do respetivo adicional
aos servidores municipais devido à contagem do tempo de serviço conforme dispõe a Lei Municipal nº
1.141/2015, logo no início do exercício de 2017, disse que o Executivo já efetuou o pagamento; quanto à
indicação nº 17/2017, onde propôs ao Executivo Municipal a realização de um projeto de obra e instalação
com orçamento estimativo para ver a possibilidade de construção de abrigos, com banheiros, bancos e
água potável disponível, no Posto de saúde de Rincão da Estrela, Posto de Itaúba, para os pacientes
aguardarem o atendimento de saúde e no Posto da Sede uma estrutura para os pacientes e para os
veículos da saúde, disse que o executivo encaminhou ao departamento de engenharia para realizar o
cadastro do projeto no Siconv, visando buscar recursos e futuramente esse valor ser incluído no
orçamento, lembrou que não compete aos Vereadores indicar a fonte para buscar o recurso como foi
citado em ofício. Por fim, disse que esteve no dia 17 de abril juntamente com o Vereador Mateus Cristian
Ebert e Presidente do PP Daniel Silveira, participando de importante reunião com o Deputado Federal
Covatti Filho (PP), para agradecer pessoalmente encaminhamento de emenda federal no valor de R$
100.000,00, para aquisição de um veículo e equipamentos para a saúde, cujo processo licitatório está em
andamento. Também levou pleitos de anseio da comunidade de Estrela Velha nas áreas de Agricultura,
saúde, esportes e educação. Segundo o Covatti Filho a intenção é de já começar a atender os pleitos
solicitados a nível de bancada ainda no transcorrer do segundo semestre deste ano afim de poder
melhorar ainda mais a qualidade de vida da população do município de Estrela Velha. Agradeceu. O
Vereador Mateus agradeceu ao executivo por atender e responder as proposições dos Vereadores
entende que algumas solicitações não podem ser atendidas momentaneamente, mas fica feliz em obter
resposta informando o porquê não podem ser atendidas, muito importante essa transparência entre
executivo e legislativo. Quanto ao servidor no posto telefônico de Itaúba, fica feliz por este problema ter
sido resolvido, pois era um anseio da comunidade. No que se refere à indicação feita a Secretaria de
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Saúde, entende não ser possível e sabe que a Secretaria tem realizado investimentos em ações de Saúde
muito além do que é obrigação do município, o que vem sendo feito desde administrações anteriores, fica
feliz por seguir dessa maneira, pois, a saúde é muito importante para nossa população. Sobre a viagem a
Porto Alegre com o colega Jardel e o Presidente do Partido Progressista, disse que foi junto pela primeira
vez para tentar adquirir recursos ao município, o que é muito importante. Por fim, manifestou sua tristeza
por haver um segundo assalto em poucos dias no município, no sábado foi o alvo foi à rodoviária, na
oportunidade a Brigada com êxito prendeu os meliantes e hoje foi os correios, situação lamentável para
nosso povo que é tão gente boa e trabalhador. Agradeceu. O Vereador Jorce incialmente parabenizou a
Administração Municipal pelo evento ocorrido nos dias 12 e 13 de abril, parceria Emater, Secretarias de
Agricultura e Obras, oportunidade em que teve feira do peixe, entrega dos ninhos de páscoa, show
sertanejo, teatro em parceria com o CESC, também teve uma palestra muito importante no último dia,
enfim um belo evento. Agradeceu ao Secretário de Obras pelo belo trabalho que vem realizando em nosso
município, pois estavam com pouco maquinário, servidores e administração nova, muitos desafios. Falou a
respeito dos dois assaltos ocorridos no município nos últimos dias, parabenizou o grupo do WhatsApp
“Pega Ladrão” que estão sempre se comunicando quanto a movimentações estranhas no município, a
Brigada Militar e o Soldado Marcos que estava de plantão no dia do assalto a rodoviária e assim que foi
comunicado passou a percorrer o município. Comentou a respeito do abalo emocional que as pessoas
vítimas de assaltos passam, da necessidade de ter calma nesses momentos. Por fim, falou sobre a falta
de segurança pública e da possibilidade de o Centro Serra se reunir para solicitar junto a Secretaria de
Segurança Pública do Estado recursos para aumentar a segurança em nossos municípios. Agradeceu.
Encerramento: Nada mais havendo, a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e
quatro de abril, às dezessete horas e trinta minutos, e em nome de Deus, encerrou a Décima Primeira
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em dezoito de abril de dois mil e
dezessete.
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