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Ata da Primeira Sessão Solene do ano de dois mil e quinze da Câmara Municipal de Vereadores de
Estrela Velha, em vinte e nove de junho de dois mil e quinze. Abertura: Aos vinte e nove dias do mês
de junho do ano de dois mil e quinze, 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 Primeira Sessão Solene do ano de dois mil e quinze, da quinta Legislatura, sob a
presidência do Vereador Ildo Nagorsny (PP). Verificação de quorum: Na abertura dos trabalhos o
Presidente efetuou a “verificação do quorum”, registrando a presença dos seguintes Vereadores:
Celia Billig de Castilhos (PMDB), Cláudio Puntel dos Santos (PDT), Jardel Silveira (PP), Jorce
Schneider Nogueira (PMDB), Rosângela Dalcin Steffanello (PMDB) e Mateus Cristian Ebert (PP).
Constando o número legal de Vereadores o Presidente, em nome de Deus, declarou abertos os
trabalhos da Primeira Sessão Solene em Homenagem aos 15 anos de Instalação da Brigada Militar
no Município de Estrela Velha, conforme Requerimento de autoria do Vereador Jorce Schneider
Nogueira aprovado pelos demais Vereadores em Sessão Ordinária realizada no dia 15 de junho de
2015. O Presidente cumprimentou os Vereadores, as servidoras Cristiana Soder e Suzana Castilhos,
a Vice-Prefeita Claudete Somavilla Ceolin, o Comandante da Brigada Militar Flávio Gilberto Rodrigues
Macedo, a senhora Cristina Scota Ebert, os senhores Alexander Castilhos, Antônio Antero Rios
Cabreira, Artêmio Paulo Drachler, Carlos Eduíno Hahn Prante, Carlos Roberto Ravanello, Eduardo
Kembach, Enzo Gabriel Drachler, Leocir Berlt, Marcos César Mello e Silva e Sidnei Schmitt. Em
seguida, a servidora Cristiana leu o histórico da Brigada Militar de Estrela Velha: “O 4º Grupo de
Polícia Militar no Município de Estrela Velha foi inaugurado no dia 03 de fevereiro de 2000, na Gestão
do Prefeito Hilário João Ceolin, tendo como Comandante do Comando Regional de Policiamento
Ostensivo o Coronel Élvio José Pires. O efetivo destacado para o policiamento era composto pelo
Comandante na ocasião Soldado Artêmio Paulo Drachler e Soldados Márcio Vinicius Dummer, Paulo
César Moura da Cunha e Cláudia Schwan até o período de 2004. Posteriormente após retornar do
curso de sargentos assumiu o comando o 2º Sargento Márcio Vinicius Dummer até o ano de 2008, a
partir do ano de 2008 assumiu o comando o Soldado Flávio Gilberto Rodrigues Macedo até o ano de
2012, no segundo semestre de 2012 já assumindo o comando apresentou-se o 1º Sargento Varlei
Delapian Vieira até meados de 2013, posterior o Sargento foi para a reserva remunerada, nesta
ocasião reassumiu o comando o Sargento Flávio Gilberto Rodrigues Macedo até a presente data.
Atualmente a Brigada Militar no Município é composta pelo Comandante 3º Sargento Flávio Gilberto
Rodrigues Macedo, 3ºs Sargentos Carlos Eduíno Hahn Prante e Marcos César Mello e Silva,
Soldados Antônio Antero Rios Cabreira e Marcos Paulo Teodoro, com a função de policiamento
ostensivo e preventivo, é feito rondas e abordagens principalmente a veículos de fora do Município e
pessoas suspeitas, o posto policial funciona 24hs. Possui o telefone móvel 51 – 3616 7009 para
atendimentos de ocorrências. A Brigada Militar no Município tem o importante Projeto Social o
PROERD – Programa de Resistencia as Drogas e a Violência, implantado nas Escolas do Município,
atualmente o instrutor é o Policial Cabreira, o programa ensina as crianças e adolescentes a dizer
não as drogas educando para coibir a violência, maneiras de evitar o Bullyng e a educação no
transito, o Programa tem a principal missão de aproximar Escola, Família e a Policia e já formou mais
de 400 alunos e professores no Municipio”. Seguindo o Vereador Cláudio Puntel dos Santos leu o
histórico da Brigada Militar do Rio Grande do Sul: “Ao longo da sua existência a Corporação passou
por uma serie de transformações, decorrentes da evolução socioeconômica do Estado. Recebeu
diversas denominações. Força Policial (1837 e 1873), Corpo Policial (1841 e março de 1892), Brigada
Policial (junho de 1892) e finalmente Brigada Militar (outubro de1892). Logo após sua
regulamentação, recebeu a missão de fazer a segurança da Capital, ao lado de outras forças
militares. Em 1865, com o inicio da Guerra do Paraguai foi incorporado ao Exército Imperial, em
território Argentino, onde permaneceu até maio de 1870. Quatro anos depois, o Corpo Policial foi
enviado para a localidade de Ferrabraz, em São Leopoldo para apoiar na campanha contra a seita
religiosa dos Mucker. Quando iniciou a Revolução Federalista entre maragatos (ou libertadores) e as
forças governistas (conhecidas por pica paus) lideradas por Júlio de Castilhos, a Brigada Militar, já
estava posicionada pronta para o combate. Dois dias depois da invasão do Estado a Corporação
participou da revolução, foi elogiada por Júlio Prates de Castilhos pelo seu desempenho. A partir daí,
a Brigada Militar se manteve atuante na manutenção da ordem e na defesa dos interesses do povo.
Ainda naquele período, a Corporação passou a investir nas áreas de ensino e instrução, criando
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Escolas Regimentais para alfabetizar os praças e um Curso Preparatório para Oficinas. Além da
aquisição de uma gleba de terra na Chácara das Bananeiras, a Brigada Militar inaugurou a Linha de
Tiro (1910); a enfermaria organizada em 1907, no Bairro Cristal, deu origem ao Hospital Brigada
Militar (1911); foram criados Depósitos de Recrutas (1911); a Banda brigada Militar (1912); o Grupo
Metralhadoras (1914) e a Escola Presidencial, responsável pela segurança do Palácio do Governo do
Estado (1916) e finalmente o serviço de aviação (1923-1924). Com a aproximação da eleição
presidencial, a situação politica do Estado começou a ficar conturbada. De um lado apresentou-se o
candidato Antônio Augusto Borges de Medeiros (que já vinha governando a 20 anos) e, pela oposição
Assis Brasil. Com a vitória do primeiro, os partidários de Assis Brasil não se conformaram e deram
inicio a Revolução Assisista (1923), na qual a Brigada Militar teve participação ativa, sendo elogiada
por Borges de Medeiros. Posteriormente, foi chamada para apoiar o Governo Federal na Revolução
de 1924, em São Paulo. A atuação da tropa gaúcha foi destacada e eficiente. Depois de combater na
capital paulista os sediosos, empenhou-se em perseguir a coluna Miguel Costa, Carlos Prestes nas
regiões Centro, Norte e Noroeste do Brasil. Em 1930 teve início mais uma revolução pela sucessão a
Presidência da República. A Brigada Militar foi totalmente mobilizada, participando de combates na
capital gaúcha, em Rio Grande e no Rio de Janeiro. Dois anos depois, enviou seus homens a São
Paulo para apoiar o Governo Federal na revolução Constitucionalista. A partir de 1934, a Brigada
Militar iniciou suas atividades de Policiamento Rodoviário e no ano seguinte passou a realizar
atividades de policiamento, prevenção e combate ao fogo, busca e salvamento. Depois de apoiar a
Campanha da Legalidade (1961) e de enviar tropas para o interior do Estado (1964), com o intuito de
manter a ordem pública a Instituição passou por profundas transformações, a partir de 1967, quando
assumiu o policiamento ostensivo em todo o Estado. A Brigada Militar não se limita a policiar, mas
está presente sempre que a segurança e o bem-estar da sociedade estiverem ameaçados. Para isso,
conta com as unidades de policiamento ostensivo, rodoviário, ambiental, aéreo, operações especiais,
atendimentos a turistas, área de fronteiras e bombeiros. A grandeza desta força reside nas pequenas
ações de todos os dias.” Prosseguindo os trabalhos, manifestaram-se os Vereadores Jorce Schneider
Nogueira autor da proposta; Jardel Silveira pela Bancada do PP, Rosângela Dalcin Steffanello,
Cláudio Puntel dos Santos pela Bancada do PDT; Celia Billig de Castilhos, a Vice Prefeita Claudete
Somavilla Ceolin, primeiro Comandante Artêmio Paulo Drachler e o Comandante da Brigada Militar
Flávio Macedo. Com a palavra o Vereador Jorce cumprimentou a todos os presentes. Disse que,
nesta data poderia ser falado de vários assuntos, como o país, estado, crise, porém essa sessão é
para comemorar uma data importante, os quinze anos de Instalação da Brigada Militar no Município
de Estrela Velha, a qual foi instalada em três de fevereiro do ano de dois mil. Inicialmente lembrou da
emancipação do Município e dá importância da existência de Estrela Velha, salientou que naquela
época era mais fácil de emancipar um município pois os critérios para isso não eram tão rigorosos.
Lembrou isso, porque Estrela Velha é um município com bastante produção e riquezas naturais e,
que a população estrelavelhense ganhou muito com a emancipação, pois foram grandiosos os
esforços dos políticos e lideranças naquela época. Citou a época em que o Banco do Brasil era
apenas uma extensão de Arroio do Tigre e que uma das condições para se ter uma agência no
município era a existência da Brigada Militar, então juntamente com a instalação da Brigada Militar
houve a instalação de Agência do Banco do Brasil no Município. Salientou que essa exigência foi
muito importante não só para o Banco do Brasil, como para as entidades, repartições públicas e
comunidade em geral. Citou que o primeiro comandante da Brigada Militar no Município senhor
Artêmio aqui presente deve lembrar disso. Relembrou que a poucos dias foi muito importante o
trabalho do efetivo da Brigada Militar quando ocorreu a invasão e saques no caixa eletrônico do
Banco do Brasil, onde a mesma não mediu esforços em uma ação rápida em conjunto com demais
municípios do Centro Serra capturando imediatamente o indivíduo, por isso, é importante valorizar o
trabalho que a Brigada realiza a todos nós da comunidade estrelavelhense. Destacou a importância
do PROERD - Programa de Resistência as Drogas e a Violência, bem como, o trabalho do Soldado
Antônio Antero Rios Cabreira, voluntário que ministra as aulas desse programa, além do apoio da
Prefeitura, Secretaria da Educação e professores, pois este programa beneficia pais, alunos e
comunidade em geral. Disse ainda, que participa das formaturas do PROERD e só não pode se fazer
presente na última que foi na Itaúba, e que percebe a felicidade, alegria e brilho nos olhos dos alunos
que tanto aprendem com isso, bem como, a importância da participação e satisfação dos pais ao
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verem seus filhos sendo bem orientados e que toda a sociedade ganha com isso. Hoje o cenário
brasileiro com tantas crises, drogas e tantos outros problemas envolvendo adolescentes, que
infelizmente não é preciso ir muito longe para vermos essa triste realidade. Salientou que, há poucos
dias houve a troca da diretoria do Clube da Gasolina, oportunidade em que foi prestado contas e a
Brigada Militar recebeu a doação de um computador da Associação dos Caminhoneiros do Centro
Serra. Aproveitou para agradecer a Vice-Prefeita pelo repasse no valor de três mil reais ao Clube da
Gasolina que servirá para subsidiar despesas da Brigada Militar. Salientou que, em reunião com o
Prefeito este pediu apoio para os vereadores para conseguir emendas parlamentares para investir na
cidade, em especial para colocar câmeras de segurança. Finalizou citando o artigo cento e quarenta
e quatro da Constituição Federal o qual diz que a segurança pública é dever do estado e direito e
responsabilidade de todos. Sendo assim, todos nós temos responsabilidade em ajudar e cuidar da
segurança pública manifestou todo seu apoio, bem como, dos colegas Vereadores a Brigada Militar e
que a mesma está de parabéns por sua atuação no decorrer desses quinzes anos no Município de
Estrela Velha. Agradeceu a todo o comando e efetivo que forneceu o histórico da Brigada Militar do
Município. Agradeceu. O Vereador Jardel manifestou-se em nome da Bancada do PP, cumprimentou
a todos os presentes. Inicialmente parabenizou a iniciativa do Vereador Jorce, aprovada pelos
colegas Vereadores para prestar essa homenagem aos quinze anos de Instalação da Brigada Militar
no Município de Estrela, entidade que muito representa pela sua missão de contribuir de maneira
significativa para garantir a segurança pública de nosso Município e que com certeza deve ser
reconhecida pela sociedade. Parabenizou em nome do Comandante Flávio todos os demais
sargentos, comandantes e soldados, os quais já representaram a Brigada Militar de nosso Município.
Disse que hoje está sendo feita esta justa homenagem a homens e mulheres que atuam nesta
entidade de heróis que representam o braço forte da lei, com o propósito de zelar, salvar e defender
vidas. Sem a polícia militar na rua não há segurança. Salientou que, muitas vezes apenas a
representatividade da Brigada Militar em um evento já traz segurança e respeito à população. São
dias e noites de frio e calor onde nunca deixam de cumprir a missão, sempre na busca de atender a
população de nosso Município com muito zelo e responsabilidade. Parabéns a brigada Militar pelo
apoio e parceria com a Administração Municipal, com as comunidades do interior, pelo trabalho sério
realizado nas escolas do Município, preparando e alertando crianças, jovens e adolescentes dos
problemas enfrentados dia a dia, no mundo de hoje, com tanta violência, acidentes, alcoolismo,
drogas, prostituição e muito mais, além do apoio ao Conselho Tutelar e auxílio às outras Secretarias
Municipais. Agradeceu. A Vereadora Rosângela cumprimentou a todos os presentes. Nesta noite tão
importante em que se realiza essa Sessão Solene, cumprimentou em modo especial toda a
corporação da Brigada Militar deste Município, a qual sempre desempenhou seu trabalho de forma
marcante e honrosa, diante acontecimentos aos quais foi solicitada. Salientou que, ao homenagear a
Brigada Militar pelos quinze anos de instalação aqui no Município estende sua homenagem também a
todas as instituições de que se compõe o amplo sistema de segurança pública e defesa social. Nos
dias de hoje, mais do que nunca, assistimos o crescimento da criminalidade que aterroriza a nossa
população com cruéis assassinatos, assaltos, roubos e a nossa juventude mergulhando no vício e no
mundo do crime. Diante desse cenário cresce extraordinariamente a responsabilidade da instituição
da polícia militar na manutenção da segurança pública e da integridade física e patrimonial do
cidadão. Nesse contexto, a própria polícia torna-se alvo das gangues criminosas, portanto Brigadas
Militares necessitam do apoio das autoridades para fortalecerem-se, reaparelharem e modernizaremse para melhor atender a população. Estamos cientes e conscientes da realidade e da
responsabilidade que também nos cabe, na busca de soluções que venham a atender os anseios da
sociedade e especialmente de garantir a paz, a tranquilidade das nossas comunidades, os direitos
dos cidadãos e a prevalência da justiça. Por isso, é importante trabalharmos unidos e fortalecendo a
Brigada Militar com incentivos para que eles possam fazer patrulhamentos na cidade e no interior. A
presença dessa instituição em nosso meio fortalece os cidadãos de bem, pois os mesmos sentem-se
mais protegidos por aqueles que zelam e querem a segurança da população. Parabenizou o
Vereador Jorce pela iniciativa e a Brigada Militar pelo trabalho desempenhado ao longo desses
quinze anos. Agradeceu. O Vereador Cláudio saudou a todos os presentes, em nome da Bancada do
PDT. Iniciou dizendo que, a Brigada Militar tem credibilidade em nosso Estado sendo muito
importante manter essa credibilidade em época de descrédito da grande maioria das instituições, pois
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as pessoas passam, as instituições se perpetuam. Que a população em geral espera dos órgãos
públicos isonomia, tratamento igualitário, sem distinções de raça, nível social, grau de instrução ou
partido político. Vivemos hoje num mundo praticamente “on-line”, com informações instantâneas,
praticamente tudo que fizemos se torna de conhecimento público. Por isso, é importante a prestação
de serviços da Brigada Militar a todos dentro dos limites da lei, sem privilégios e sem exceções.
Assim a instituição manterá sua credibilidade. Aqui em Estrela Velha sempre houve parceria entre as
instituições, Executivo, Legislativo e Brigada Militar. Espera que se mantenha independente de quem
seja o Prefeito, os Vereadores ou o Comandante da Brigada Militar. Sempre tentou contribuir dentro
do possível, tanto que a sugestão para que a Brigada Militar fosse instalada junto ao Parque de
Máquinas onde é hoje, foi sua, pois além de não ser preciso pagar aluguel a presença da Brigada no
Parque de Máquinas já evitou acesso de pessoas com segundas intenções, inclusive tentativa de
retirar coisas de lá. Finalizou parabenizando a Brigada Militar pelos quinze anos de instalação e que
continue merecedora dessa homenagem nos próximos anos. Agradeceu. A Vereadora Celia
cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou a Brigada Militar que muito ajuda o Município, disse
fazer parte do Clube da Gasolina e muito lhe honra poder ajudar sempre que preciso. Finalizou
dizendo que a Brigada Militar é muito importante para o Município e parabenizou o colega Jorce pela
iniciativa. Agradeceu. A Vice-Prefeita Claudete cumprimentou a todos os presentes, disse que o
Prefeito não pode se fazer presente por que sua mãe está com problemas de saúde. Parabenizou o
Vereador Jorce pela iniciativa e a Brigada Militar pelos quinze anos de instalação e pelo trabalho
prestado aos munícipes. Agradeceu. O Primeiro Comandante Artêmio cumprimentou a todos os
presentes. Disse inicialmente ao Vereador Jorce que, nos dias de hoje onde todo mundo bate em
cima das polícias, e por qualquer coisa gosta de falar da mesma, tiveste a ideia e a boa vontade de
fazer essa justa homenagem. Agradeceu o convite para participar dessa homenagem, pois sempre é
bom quando retornamos a uma casa para coisas boas. Disse ao Comandante Macedo que pessoas
da nossa comunidade e nossos vereadores estão preocupadas com o que vem acontecendo,
considerando um total descaso os colegas de Brigada Militar de Arroio do Tigre e Sobradinho não
terem vindo prestigiar essa homenagem. Destacou que a primeira homenagem foi em dois mil e cinco
pelo então Vereador Carlos Roberto Ravanello, depois em dois mil e dez pela então Vereadora Eliane
Correa Ravanello e agora pelo Vereador Jorce Schneider Nogueira, salientou que essas pessoas são
comprometidas com a segurança pública. Comentou a respeito das dificuldades enfrentadas pela
Brigada antiga, parabenizou mais uma vez o Vereador Jorce pela iniciativa, disse que é difícil falar
após vereadores, vice-prefeita até nem tem muita coisa a dizer, mas após sua ida para a reserva,
compartilha com a ideia do Schimitt que estão sempre dispostos a ajudar no que for preciso em
relação à segurança pública, foram para a reserva, mas continuam munícipes de Estrela Velha e
gostariam que as coisas funcionassem sempre da melhor maneira. Parabenizou ao Comandante
Macedo pelos quinze anos da Brigada Militar e que continuem fazendo esse trabalho em prol da
comunidade, que muitas vezes sempre há um só de serviço e ao invés de esperar reforço como
consta no regulamento na maioria das vezes as ocorrências são atendidas por um homem só, somos
todos guerreiros, sofremos muito nessa nossa trajetória, mas o pai celestial sempre está nos
acompanhando e pondo a mão na nossa cabeça e isso para nós é o mais importante. Agradeceu. O
Comandante Macedo cumprimentou a todos e agradeceu ao Vereador Jorce por ter proposto essa
homenagem. Salientou detestar um fato repetitivo que acontece quando vai as reuniões em Santa
Cruz do Sul onde o Comandante sempre fala: “todo brigadiano quando está na rua e se depara com
uma ocorrência tem segundos para tomar uma decisão seja ela dar um tiro, prender ou tentar conter
aquela pessoa e depois cair na mão de um juiz”. Sendo assim o brigadiano tem o dever de decidir na
hora, porque senão o Jardel vai perguntar o Macedo veio aqui para resolver e não resolveu o meu
problema, isso acontece em virtude de a lei nem sempre estar a favor do brigadiano. Salientou do
trabalho que passam na rua, tanto que, quase respondeu por prevaricação, pois certas vezes
prendeu um cidadão roubando um forno aqui na cidade, entregou par ao dono que não quis registrar,
levou o rapaz para Brigada e o identificou, porém não tinha como se deslocar sozinho para o Arroio
do Tigre sozinho com o rapaz e acabou tendo que responder a um processo. Destacou que a Brigada
não deixa de fazer sua obrigação e jamais vai deixar. Citou ainda o caso que aconteceu com o
Paulinho Somavilla que foi a Brigada dizer que havia uma cara quebrando as coisas na sua casa e o
que ele deveria fazer nisso a esposa dele ligou e informou que o cara estava lá. Salientou que nesses
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casos não tem como aguardar reforço, pois no momento em que um brigadiano veste a farda é como
o subcomandante diz ela é uma segunda pele, no momento em que se vê as coisas acontecerem não
tem como deixar de intervir e isso muitas vezes acaba gerando incomodo. Então todos os brigadiano
tanto o Eduíno que está quase no fim da carreira, o Mello, o Cabreira sempre parceiros, o ultimo teve
a casa invadida deu dois tiros em um rapaz graças a Deus não teve nenhum problema, mas
respondeu processo. Muitas vezes as pessoas simplesmente julgam, sem saber que na verdade o
correto é aguardar reforço, pois se um brigadiano for sozinho vai responder por isso. Finalizou
agradecendo a comunidade em geral, dizendo notar que as pessoas na rua gostam da Brigada
Militar, por mais que ainda tenham certa desconfiança acreditam no sistema. Agradeceu. Após o
Vereador Jorce entregou a Placa ao Comandante Macedo. Nada mais havendo, o Presidente em
nome de Deus, encerrou a Primeira Sessão Solene da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela
Velha, em vinte e nove de junho de dois mil e quinze.
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