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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°. 036-2016
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11-11-2016
Aos onze 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 Odir Fernandes da Rosa que fizesse a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi colocada em apreciação e votação a Ata de
número 035/2016, da sessão ordinária realizada no dia quatro de novembro 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.
Ocupou o espaço o Vereador SILOMAR GARCIA SILVEIRA (PP). Cumprimentou o
Presidente, demais vereadores, as sempre assíduas Isa, Viviane e a Cita, assessoria de
imprensa representada por Diego Foppa, servidora da Casa Luciére e o ex vereador e ora
vereador eleito Álvaro Scheffel. Disse que lhe foi pedido que estendesse convite a todos
os vereadores e lideranças de Novo Cabrais, ao Executivo Municipal, partidos políticos e
entidades de classes, para uma cerimônia no dia 17, às 14 horas no Palácio Piratini,
quando o Secretário dos Transportes deputado Pedro Westphalen, o Diretor geral do Daer
Rogério Bert e o governador José Ivo Sartori estarão assinando vários convênios e
contratos com empresas, que vão restaurar uma extensão de 237 km de Santa Maria pra
cá, não só pequenos trechos mas incluindo a 481 de Cerro Branco, uma readequação do
contrato antigo que tinha com a empresa Giovanela, está sendo feito neste novo projeto
um restauro total, ou seja, uma remoção para uma camada nova de asfalto. Frisou que é
uma notícia que todos esperavam, e quem puder comparecer e estender o convite para
que mais pessoas compareçam, seria de suma importância para demonstrar a força
política das lideranças locais, e a exemplo do que assistiu no início do ano, assinaturas de
convênios de restauração, de asfaltamento e recuperação de pontes de outras regiões do
Estado, testemunha que a região da serra, principalmente em Flores da Cunha, as
lideranças daquela comunidade se fizeram presentes quase na sua totalidade, e isso
repercute muito, e Cabrais deve mostrar que é uma região unida, que quando tem uma
causa e uma meta comum todo mundo se une em favor da plenitude das suas realizações.
Portanto, disse ser apenas o porta voz deste convite, um telefonema que recebeu, para
que estendesse a todos. TRIBUNA LIVRE. Nenhum inscrito. GRANDE EXPEDIENTE. A
Vereadora Angélica Maria Cerentini de Franceschi (PP) apresentou o Pedido de
Providência N°036/2016, pelo qual solicita que o Executivo Municipal providencie a
abertura de valeta e colocação de bueiro próximo ao morador Nilson Scotta, na localidade
de Potreirinho. E também o conserto do bueiro onde houve desmoronamento do aterro,
próximo ao morador Vilson Scotta, na mesma localidade. Bem como o patrolamento na
estrada geral e corredores da localidade de Potreirinho. Apresentou o Pedido de
Providência N°037/2016, pelo qual solicita que o Executivo Municipal providencie o
conserto de fluorescente em frente ao Colégio Luiz Cerentini e em frente à residência de
Rosane de Moura, em Cortado. E uma revisão geral nesta localidade porque existem
muitas fluorescentes queimadas. Apresentou o Pedido de Providência N°038/2016, pelo
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qual solicita que o Executivo Municipal providencie a limpeza de bueiro e abertura das
valetas na entrada às residências de Claiton Fardin e Vanderlei Sima, na estrada geral de
Potreirinho. E também que seja feito o reparo no aterro da ponte no Corredor dos Quoos,
e feito cascalhamento próximo à mesma. E que seja providenciada uma carga de cascalho
na entrada da residência de Ana Cristina Schmann da Silva, na localidade de Cerrito.
Apresentou o Pedido de Providência N°039/2016, pelo qual solicita que o Executivo
Municipal providencie a colocação do produto especifico para o combate ao mosquito
borrachudo nas localidades de Cortado e Potreirinho. Apresentou o Pedido de Providência
N°040/2016, pelo qual solicita que o Executivo Municipal providencie a reposição de
lâmpadas em frente à Faculdade América do Sul, junto à escola Teófilo Teodoro Streck.
Assim como verificar a situação dos bebedouros de água da referida escola. Apresentou a
Indicação N°012/2016, através da qual sugere ao Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto, que seja criado um grupo teatral municipal em
Novo Cabrais, tendo em vista que já existe um grupo de teatro que vem se apresentando
no município, abrilhantando as festas juninas e natalinas, que no momento é coordenado
pelas meninas Viviane de Moura e Giseli de Arreal, as quais estão dispostas a abraçar
esta causa buscando mais jovens e pessoas interessadas do município. Indico também
que seja contratado um professor de artes cênicas para ajudá-los a desenvolver esta arte
que abrilhantaria e levaria o nome do nosso município para toda a região. PAUTA:
Pedidos de Providência N°036, 037, 038, 039 e 040/2016, Indicação N°012/2016,
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° 081/2016 que Autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso
de arrecadação e dá outras providências. ORDEM DO DIA: Discussão e Votação dos
Pedidos de Providência N° 036, 037, 038, 039 e 040/2016, da Indicação N°012/2016, do
Projeto de Lei Legislativo N° 001/2016 e dos Projetos de Lei n°069 e 081/2016, sendo
todos aprovados por unanimidade de votos, permanecendo na Casa o Projeto de Lei
Legislativo N°001/2016. EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Fez uso da palavra a Vereadora
ANGÉLICA MARIA CERENTINI DE FRANCESCHI (PSB). Cumprimentou o Presidente,
demais vereadores, o Tito, vereador eleito que no próximo ano estará na Casa. Comentou
sobre os pedidos de providência que apresentou neste dia. Citou a necessidade da
abertura de valeta e colocação de bueiro próximo ao morador Nilson Scotta, na localidade
de Potreirinho. Explicou que, segundo os moradores, há um açude próximo ao local e
todas as vezes que chove a água acaba danificando a estrada. O caso do aterro, próximo
ao morador Vilson Scotta, na mesma localidade, viu que já foi resolvido. Reforçou o pedido
de conserto de fluorescente em frente ao Colégio Luiz Cerentini e em frente à residência
de Rosane de Moura, em Cortado. E uma revisão geral nesta localidade porque existem
muitas fluorescentes queimadas. Ratificou o pedido para limpeza de bueiro e abertura das
valetas na entrada às residências de Claiton Fardin e Vanderlei Sima, na estrada geral de
Potreirinho. E também que seja feito o reparo no aterro da ponte no Corredor dos Quoos,
e feito cascalhamento próximo à mesma, pois dá alagamento e dificulta a passagem de
pedestres. Destacou a importância de ser feita a colocação do produto especifico para o
combate ao mosquito borrachudo nas localidades de Cortado e Potreirinho, há muita
queixa da população quanto a proliferação deste mosquito, portanto espera que este
serviço seja realizado o mais breve possível. Comentou que há várias sangas também em
Linha Campestre, Paraiso do Sul, onde não é feita a colocação deste produto, então seria
interessante a administração entrar em contato com este município, sugerindo que eles
também façam a colocação do produto, para que o resultado seja mais eficaz para todos.
Frisou a necessidade da reposição de lâmpadas em frente à Faculdade América do Sul,
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junto à escola Teófilo Teodoro Streck. Assim como verificar a situação dos bebedouros de
água da referida escola. Observou que este é um pedido do Sr. Paulo Salomão,
presidente da Mantenedora e Diretor de Relações Institucionais da Faculdade, e nos dias
16 e 17 o MEC estará fazendo uma visita e uma vistoria na escola, algumas mudanças já
estão sendo feitas pela Faculdade, que está colaborando ajudando a manter a escola em
boas condições. Permitido aparte, o vereador Renildo disse que há um tempo atrás
também fez este pedido das fluorescentes em frente a esta escola, e foi feita a reposição,
no entanto acredita que a qualidade do material usado não é boa, porque logo queimaram
de novo, e o potencial das lâmpadas deveria ser maior, porque nota-se que são fracas.
Angélica agradeceu a colocação do colega, e disse que espera que isto seja feito o mais
breve possível pois será para o bem comum de todos, bem como para a faculdade, que
está representando muito bem o município. Dando continuidade, se referiu à indicação que
fez ao Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto,
para que seja criado um grupo teatral municipal em Novo Cabrais. Ressaltou que sempre
foi grande defensora da cultura, para que não se deixe “morrer” o que há de bonito no
município, procurando sempre inovar cada vez mais, e dar oportunidade para jovens e
adultos. Destacou que já existe um grupo de teatro que vem se apresentando no
município, abrilhantando as festas juninas e natalinas, citou Jéssica Gomes, Giseli, Gilson,
Laura Arreal, Viviane Moura, Graziele Moura, Natalia Bataioli, Douglas Natan Billow, José
Sirlei Bataioli e Vinicius de Moura, jovens que já estão batalhando por isso, e sabe que
tem mais pessoas que gostam de apresentar artes cênicas. Comentou que eles estão
precisando agora de pessoas negras, se tiver alguém interessado, pois o grupo tem
interesse de apresentar não só em Cortado, mas em todas as localidades do município,
estão escrevendo um papel e necessitam da colaboração de pessoas negras. Advertiu
também que precisa ser contratado um professor de artes cênicas para ajudá-los a
desenvolver esta arte que abrilhantaria e levaria o nome do nosso município para toda a
região. Ao Presidente vereador André Lacerda, futuro prefeito, disse que espera que ele
analise com carinho este pedido, buscar dar valor aos jovens e a todas as pessoas
interessadas. 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 quatorze de novembro de dois mil e dezesseis, 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 ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.
Verª. Angélica Maria Cerentini de Franceschi

Ver. José Mauro de Arreal

Ver. Luciano Antônio Piazza

Ver. Odir Fernandes da Rosa

Ver. Renildo Schaurich

Ver. Silomar Garcia Silveira

Verª. Vanessa Alves de Moura

Ver. Volmir Lemes da Silva

André de Lacerda
Presidente
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