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Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em cinco
de junho de dois mil e dezessete. Abertura: Aos cinco dias do mês de junho 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 Sexta 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
Sexta Sessão Ordinária, convidou a Vereadora Eleunice Beatriz Crestani Pinto para fazer a leitura do texto
bíblico. A Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras Cristiana Soder, Franciele Raquel
Ferreira, Suzana Castilhos e o Assessor Jurídico Alexander Castilhos, Cleber de Moura, José Pedro
Vizzotto e Silvia 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” constaram as seguintes
correspondências: Ofício nº 11/2017 EMEF Álvaro Rodrigues Leitão, Festa Junina; Ofícios nºs 133 e
147/2017GP, encaminhando respectivamente: Projetos de Leis nºs 1.226, 1.227 e 1.228/2017 e Resposta
ao pedido de Informação nº01/2017, aprovado na Câmara Municipal de Vereadores. Já na Pauta
Legislativa constou Indicação nº 23/2017, Projetos de Leis nºs 1.226, 1.227 e 1.228/2017. A Presidente
informou que os projetos ficarão baixados nas comissões para elaboração de pareceres. 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 Indicação nº 23,
de 05 de junho de 2017, de autoria da Vereadora Lenise Maria Schonfeldt Rodrigues, onde Propõe ao
Executivo Municipal que estude a viabilidade de construção de pavimentação nas Ruas do Loteamento do
Tarugo (Rua Rosa Augusta Trevisan Montagner; Rua Joconda Maria Nogueira) e no Loteamento Castilhos
(Rua Manuel Edino Nogueira e Rua Maria Luiza de Castilhos) e continuação da pavimentação nas Ruas
Oscar Leite de Moraes e Rodolfo Spacil e Maximino Ceolin. Em discussão a Vereadora Lenise disse que
nosso Município está crescendo significativamente, consequentemente o fluxo de pessoas, adultos, idosos
e crianças, assim como a trafegabilidade de veículos, também aumenta. A reivindicação da pavimentação
das referidas Ruas é uma solicitação dos moradores que residem nos Loteamentos do Tarugo e Castilhos.
Somos sabedores que em nosso Município existem vários locais necessitando de pavimentação com
urgência, pois em todos os locais o problema é a poeira em dias de estiagem e o barro em dias chuvosos,
a falta de canalização para escoamento correto das águas das chuvas, sendo um dos problemas
enfrentados na Rua Oscar Leite de Moraes, onde a água invade as residências. Por fim, as
pavimentações possibilitarão adequada via de acesso de automóveis, ônibus escolares, bem como o de
pessoas que utilizam diariamente as ruas. Pode-se então afirmar que o calçamento contribuirá de forma
significativa para a saúde e bem estar de todos os moradores. Agradeceu. Não havendo mais
manifestações, a mesma foi encaminhada ao Executivo. Projeto de Lei nº 1.224, de 10 de maio de 2017,
de autoria do Poder Executivo, onde “Autoriza a abertura de crédito especial no montante de cinquenta e
cinco mil reais”. Em discussão o Vereador Jorce manifestou-se favorável ao projeto, disse que acompanha
o trabalho realizado pela Secretaria de Obras, sabe das dificuldades e considera importante a aprovação
deste projeto para a continuidade dos serviços da Secretaria. Agradeceu. O Vereador Jardel manifestouse favorável ao projeto, disse que trabalhou anos na Secretaria da Agricultura e acompanhou os trabalhos
da Secretaria de Obras, que a Secretaria sempre utiliza veículos de outras Secretarias e que o último
veículo foi adquirido em 2010, destacou a importância da aquisição do veículo para a referida Secretaria.
Agradeceu. O Vereador Deoclécio manifestou-se favorável ao projeto, salientando a importância da
aquisição desse veículo para o andamento das atividades da Secretaria. Agradeceu. Não havendo mais
manifestações, foi posto em votação e aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 1.225, de 10 de maio
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de 2017, de autoria do Poder Executivo, onde “Institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar e dá
outras providências”. Em discussão o Vereador Deoclécio agradeceu ao Executivo por ter atendido sua
indicação para que fosse instituída Semana Municipal da Agricultura Familiar, a qual a longo prazo trará
muitos benefícios a pequena propriedade destacando a importância do município realizar políticas
públicas que atendam a essas demandas, agradeceu também ao Secretário da Agricultura que muito se
empenhou para a realização deste projeto. Agradeceu. O Vereador Mateus parabenizou o colega
Deoclécio por ter feito a indicação e o executivo por Instituir a Semana da Agricultura Familiar, falou da
importância dessa valorização, especialmente por nosso município ser essencialmente agrícola,
estimulando assim os jovens a permanecer na agricultura. Agradeceu. Não havendo mais manifestações,
foi posto em votação e aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia passou-se para as
Explicações Pessoais onde inscreveu-se a Vereadora Eleunice Beatriz Crestani Pinto. Com a palavra a
Vereadora Eleunice disse que no mês de maio tivemos vários eventos importantes em nosso Município.
No dia 19, iniciamos com a 18ª Olimpíada Rural, evento este que mobilizou os jovens rurais, totalizando
seis juventudes participantes. Um agradecimento a todos que de uma forma ou outra, se envolveram no
evento, em especial as candidatas que concorreram ao título de rainha e princesas das Olimpíadas.
Parabenizou a Rainha Luiza Araújo representante da Juventude União Católica e as Princesas Chantele
Kasten, representando a juventude Passo da Areia e Thalia Scapin, representando a juventude Glória. Já
no dia 27, realizou-se a 11ª Edição do Baile do Município de Estrela Velha. Parabenizou a Administração
Municipal, juntamente com as comunidades e as entidades pelo sucesso do evento. Um agradecimento
especial às oito candidatas que concorreram ao título. Nosso município foi muito bem representado pelo
carisma e simpatia de todas. Cumprimentou as soberanas que compõe a nova corte que irão representar
e levar o nome do nosso Município em todos os seus recantos, sendo elas: Rainha Carla Correa
Ravanello, representante da comunidade Colônia Juvenilia e as Princesas Chantele Kasten, representante
da comunidade de Linha Vassouras e Laura Giseli Ceolin Mess, representante da comunidade São
Francisco de Assis e do CTG Estrela do Pago. Todas foram responsáveis pelo sucesso do evento com
beleza, charme e simpatia. Também no dia 27, aconteceu a noite dos destaques 2016, promovido pela
Gazeta Grupo de Comunicações e Rotary Club de Sobradinho. Os destaques que representaram o nosso
Município foram: Hotel Ceolin, o Grupo da Amizade e o Vereador João Victor Dalcin Steffanello.
Parabenizou ao Grupo da amizade, através de sua Presidente Celia Billig de Castilhos que recebeu o
título de entidade/projeto/pessoa “A serviço da comunidade”. O grupo atua há aproximadamente dez anos
no município, contendo cerca de 20 integrantes que se reúnem uma vez por semana, tendo como objetivo
o trabalho voluntário, visando à doação de confecções para as Escolas, Asilos, APAE. Entre os trabalhos
confeccionados estão o tricô, crochê, costuras e artesanatos em geral. Como uma das fundadoras e
integrante deste grupo, agradeço ao reconhecimento pelo trabalho realizado no Grupo da Amizade.
Parabenizou aos proprietários do Hotel Ceolin, o Sr. Luiz Darci Ceolin, sua esposa Onira e demais
familiares que receberam o título de Indústria, Comércio e Serviços. Com muita dedicação atuam há 17
anos em nosso Município, disponibilizando de um espaço que abrange o Hotel contendo 28 quartos, o
restaurante e a Rodoviária. Desejou muito sucesso a este empreendimento. Da mesma forma,
parabenizou o colega Vereador João Víctor Dalcin Steffanello, pelo título de cidadão destaque. Está Casa
Legislativa sente-se honrada em contar com um jovem dedicado que com certeza terá uma carreira
brilhante. Desejou muito sucesso na busca do alcance de seus objetivos. Já na noite de sábado, dia 03 de
junho, aconteceu o 16º Café Colonial Italiano da Comunidade São Francisco de Assis. O evento
novamente foi um sucesso. Parabenizou a Presidente da Comunidade Maria Helena Pasa Schaeffer e em
nome dela todas as pessoas que trabalharam e organizaram este grandioso evento. Por fim, agradeceu ao
Executivo por ter atendido a Indicação nº 06 de minha autoria, criando o Coral Infanto Juvenil Doce
Encanto. O coral conta com aproximadamente 30 crianças na faixa etária dos seis aos doze anos e com a
regência da Professora Alda Madalena Goettems dos Santos. Isso demonstra que o Executivo está
empenhado em incentivar e valorizar a cultura em nosso município. Agradeceu. Encerramento: Nada mais
havendo, a Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia treze de junho, às dezessete horas
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e trinta minutos, informou que na quinta-feira dia oito de junho, às dezenove horas, será realizada
Audiência Pública para tratar sobre Alvara Provisório de Localização, em nome de Deus, encerrou a
Décima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, em cinco de junho
de dois mil e dezessete.
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