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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
5ª LEGISLATURA – 4° Período Legislativo ANO 2016.
ATA AUTÊNTICA N°. 035-2016
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04-11-2016
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, o Legislativo
Municipal reuniu-se em sua Sede, na Câmara de Vereadores em Novo Cabrais, em
Sessão Ordinária, com a presença dos Nobres Vereadores: ANDRÉ DE LACERDA (PT),
ANGÉLICA MARIA CERENTINI DE FRANCESCHI (PP), JOSÉ MAURO DE ARREAL
(PMDB), LUCIANO ANTONIO PIAZZA (PT), ODIR FERNANDES DA ROSA (PMDB),
RENILDO SCHAURICH (PSB), SILOMAR GARCIA SILVEIRA (PP), VANESSA ALVES DE
MOURA (PMDB) e VOLMIR LEMES DA SILVA (PMDB). Com número regimental e
invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente, Vereador ANDRÉ DE LACERDA,
declarou aberto os trabalhos da presente Sessão às dezoito horas, na seguinte ordem:
Abertura, chamada dos Senhores Vereadores, sendo verificada a existência de quórum
total. O Senhor Presidente solicitou ao Vereador Luciano Antônio Piazza que fizesse a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi colocada em apreciação e votação a Ata de
número 034/2016, da sessão ordinária realizada no dia vinte e quatro de outubro de dois
mil e dezesseis, sendo aprovada e assinada pelos vereadores sem ressalvas. LEITURA
DAS MENSAGENS DOS PROJETOS DE LEI E EXPEDIENTES DIVERSOS efetuada com
normalidade. Foi dispensada a LEITURA DOS PARECERES. PEQUENO EXPEDIENTE.
Nenhum inscrito. TRIBUNA LIVRE. Nenhum inscrito. GRANDE EXPEDIENTE. A
Vereadora Angélica Maria Cerentini de Franceschi (PP) apresentou o Pedido de
Providência N°034/2016, pelo qual solicita que o Executivo Municipal providencie o
conserto de fluorescente em frente à residência de Paulo e Zenaida Sanmartin, Valdo
Bordignon e Renê e Tânia Domann, na localidade de Cortado. O Vereador Silomar Garcia
Silveira (PP) apresentou o Pedido de Providência N°035/2016, pelo qual solicita ao
Executivo Municipal que seja oficiada a EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, para
reparação do trevo de acesso à sede de Novo Cabrais, visto que vedou o acesso à
Borracharia do Sr. VOLMI ROMEU WOLLMANN. PAUTA: Pedidos de Providência
N°034 e 035/2016, Projeto de Lei Legislativo N° 001/2016 que Dispõe sobre a
contratação de Vigilância armada 24 horas nas Agências bancárias públicas e privadas e
nas Cooperativas de crédito do município de Novo Cabrais. Projeto de Lei N° 069/2016
que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá
outras providências. Projeto de Lei N° 080/2016 que Autoriza a abertura de crédito
especial por superávit financeiro e credito especial por excesso de arrecadação e dá
outras providências. ORDEM DO DIA: Discussão e Votação dos Pedidos de Providência
N° 034 e 035/2016, do Projeto de Lei Legislativo N° 001/2016 e dos Projetos de Lei n°069
e 080/2016, sendo todos aprovados por unanimidade de votos, permanecendo na Casa o
Projeto n°069/2016 e o Projeto de Lei Legislativo N°001/2016. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS. Fez uso da palavra o Vereador RENILDO SCHAURICH (PSB). Cumprimentou
o Presidente, demais vereadores e assistentes. Comentou que as estradas do município
estão com difícil trafegabilidade, por isso requereu ao Executivo Municipal e à secretaria
de obras que providencie uma geral, reforçou pedido quanto a abertura de bueiros, e
chamou atenção para que seja feita a colocação da forma correta, porque teve um caso
específico na localidade de Linha Faxinal, onde um bueiro foi colocado um pouco pra
dentro da estrada e dificultou ainda mais o acesso ao invés de melhorar, e também foi
colocado só terra em cima do bueiro e este acabou quebrando e entupindo, e com a chuva
forte a água escorreu para a estrada ocasionando um dano maior do que se tivesse
deixado sem o bueiro. Nos bueiros existentes há a necessidade de limpeza e abertura de
valetas, no geral há que se analisar onde é realmente necessário colocar bueiros novos.
Solicitou que quando for feito patrolamento e conserto de estradas, seja feito em dois
lugares específicos, em frente à propriedade do Sr. Lotar Bessow, aprofundar um pouco a
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valeta e que a água não escorra pra dentro da lavoura dele pois causa prejuízos, e
também no Sr. Vino Alves, a retro fez um serviço lá e abriu uma valeta para dentro de um
açude, e deu a chuvarada e andou atulhando o açude que inclusive ele cria peixes, a
valeta deve ser fechada e fazer talvez mais à frente para a água desembocar na sanga.
Permitido aparte, o vereador André disse que também estava ciente do problema, este
serviço para o Sr. Vino, realmente foi um equívoco, não sabe qual foi o operador, que fez a
valeta e mudou o curso da água, que antes saía e despontava na sanga, e não para
dentro do açude, e passou despercebido pelo secretário. Disse que no dia anterior falou
com o secretário de obras para verificar a situação, e este ficou de resolver o problema.
Dando continuidade, Schaurich pediu ao Executivo e à secretaria de obras que faça
também uma revisão geral nas fluorescentes, há a necessidade pois várias fluorescentes
estão com problemas, não somente em Linha Faxinal mas nas demais localidades
também. Após, ocupou o espaço o Vereador SILOMAR GARCIA SILVEIRA (PP).
Cumprimentou o Presidente, demais vereadores, servidoras da Casa, a Cita, a Viviane e o
Sr. João Ronaldo. Observou que os vereadores gostariam que mais pessoas
frequentassem a Casa, porque a Casa é do povo. Lembrou que há meses atrás
apresentou pedido de providência e não teve informação por parte do Executivo, por isso
reforçou informação se foi tomada alguma providência, algum projeto elaborado ou algum
estudo em formatação, sobre a revisão e reforma das paradas de ônibus, que inclusive foi
um projeto em que o vereador Renildo se associou a ele na época. Permitido aparte, o
vereador Renildo disse que há poucos dias um morador de Capão do Veado o procurou,
para reforçar pedido de um abrigo na parada quase em frente à entrada dos Rosas. Em
aparte, a vereadora Angélica também acrescentou que na RS 287, foi um pedido que fez
também há tempo, onde caiu a parada de ônibus e eles pedem parada para os dois lados.
Silomar agradeceu os apartes e lembrou que na época até se referiram que o Executivo
poderia entrar com mão de obra própria, porque é um material não muito oneroso, para
resolver este problema social. Por fim, destacou a importância do pedido de providência
que apresentou neste dia, para que seja oficiada a EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias,
para reparação do trevo de acesso à sede de Novo Cabrais, visto que vedou o acesso à
Borracharia do Sr. VOLMI ROMEU WOLLMANN. O presente pedido de providência se
justifica, porque junto à margem da Rodovia RSC287, onde foi construído o Trevo de
Acesso à cidade de NOVO CABRAIS, embora lhe fosse prometido que preservariam o
acesso a sua Borracharia e Comércio de Pneus, houve vedação, inclusive com a
plantação de grama. Ademais, de bom alvitre lembrar que hoje se trata de um ponto
comercial, que fomenta o desenvolvimento do Município, que é forjado pela pequena
agricultura e pequenos e médios estabelecimentos comerciais. Cabe o registro, ainda, que
os municípios, e é o caso de Novo Cabrais, investem valores elevados para ampliar a
economia e o desenvolvimento, não podendo, pois, alijar o desenvolvimento dos pequenos
estabelecimentos, que na sua pluralidade, resultam num enorme mercado. Importante,
que seja oficiado também o Município de Novo Cabrais, na pessoa de seu Prefeito
Municipal, que é conselheiro da EGR, para evidar sua força política, para resolver o
quanto antes a solução deste problema. Por fim, fez uso da palavra a Vereadora
ANGÉLICA MARIA CERENTINI DE FRANCESCHI (PP). Cumprimentou o Presidente,
demais vereadores e assistentes. Reforçou o pedido de providência que apresentou neste
dia, para o conserto de fluorescente em frente à residência de Paulo e Zenaida Sanmartin,
Valdo Bordignon e Renê e Tânia Domann, na localidade de Cortado. Através de ofício
endereçado ao Executivo Municipal, solicitou informações de como está o andamento do
projeto do ginásio de esportes para a localidade de Linha São João, em Cortado, se está
concluído e se já está legalizada a questão do terreno com a comunidade São João, para
que não se perca a emenda de R$250.000,00 do deputado Luis Carlos Heinze. Fez um
agradecimento ao Executivo Municipal por ter atendido ao seu pedido de abertura de
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valetas e colocação de bueiros em frente aos moradores Márcio Huff e Hélio Huff, ficou um
bom trabalho. Disse que espera que o mais breve possível possa ser feita a recuperação
de todas as estradas do município, que estão em condições precárias após as fortes
chuvas. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: Sem mais assuntos a tratar deu por
encerrada a presente sessão convocando os Nobres Vereadores para a próxima Sessão a
ser realizada no dia onze de novembro de dois mil e dezesseis, sexta-feira, às dezoito
horas. Para constar lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e aprovada será
assinada pelos Nobres Vereadores. SALA DAS SESSÕES, AOS QUATRO DIAS DO MÊS
DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.
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