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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°. 038-2016
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21-11-2016
Aos vinte e um 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), 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 ausência da vereadora Vanessa Alves de Moura, que
encaminhou à Casa atestado médico para este dia. O Senhor Presidente solicitou ao
Vereador Renildo Schaurich que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi
colocada em apreciação e votação a Ata de número 036/2016, da sessão ordinária
realizada no dia onze de novembro de dois mil e dezesseis, e a Ata de número 037/2016,
da sessão ordinária realizada no dia quatorze de novembro de dois mil e dezesseis, sendo
ambas aprovadas e assinadas pelos vereadores sem ressalvas. Em virtude da ausência
da Vereadora Vanessa, secretariou os trabalhos o Segundo Secretário Vereador Silomar
Garcia Silveira. 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°041/2016 pelo qual solicita que o Executivo Municipal
providencie uma manutenção na rede de água que dá acesso aos moradores Rosele
Schaurich e Ênio, na localidade de Cerrito. PAUTA: Pedido de Providência N°041/2016,
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° 082/2016 que Autoriza o Poder
Executivo a Contratar em Caráter Emergencial Servidores e dá outras providências.
ORDEM DO DIA: Discussão e Votação do Pedido de Providência N° 041/2016, do Projeto
de Lei Legislativo N° 001/2016 e do Projeto de Lei n°082/2016, sendo todos aprovados por
unanimidade de votos, permanecendo na Casa o Projeto de Lei Legislativo N°001/2016.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Ocupou a tribuna a Vereadora ANGÉLICA MARIA
CERENTINI DE FRANCESCHI (PP). Cumprimentou o Presidente, demais vereadores e
assistentes. Quanto ao pedido de providência que apresentou, disse que esteve fazendo
uma visita a Rosele Schaurich, e ela pediu que fizesse este pedido nesta Casa, pois as
mangas que ficam ao lado oposto da faixa da residência dela estão estourando, poucos
metros de manga que precisa ser trocado, já faz anos que foi trocado mas foi um serviço
provisório, havendo agora a necessidade da colocação de novas mangas e de ser
aterrado para não ficar a céu aberto. Comentou sobre a visita dos avaliadores do MEC, na
Faculdade América do Sul, Francisco Alberto Lima de Oliveira, de Fortaleza, da
Universidade Federal do Ceará, e também a avaliadora Josiele Gimenez da Universidade
a USP de São Paulo, onde foi avaliado o curso de Processos Gerenciais da Faculdade
América do Sul, no que foi aprovado e reconhecido pelo MEC o referido curso. Salientou a
transparência da faculdade entre alunos e professores, todo o quadro docente da
faculdade foi e é importante para este processo que teve nos últimos dias 17 e 18, nesta
visita. O curso foi avaliado em termos pedagógicos, a docência e a infraestrutura, e dentro
da infraestrutura está o prédio, a biblioteca, equipamentos, e a acessibilidade do local, o
parecer final sairá nos próximos dias e a publicação no Diário Oficial. Os avaliadores
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parabenizaram o corpo docente e os alunos pela qualidade de ensino que a faculdade
está oferecendo e levarão também ideias da faculdade América do Sul para as faculdades
que eles ministram em Fortaleza e São Paulo. Como acadêmica, juntamente com os
colegas do curso de Processos Gerenciais, disse que sentiram-se lisonjeados por terem
uma faculdade com boa qualidade de ensino em Novo Cabrais, e toda a faculdade está
muito feliz por este resultado, pois o curso é reconhecido no país, como um curso de
qualidade. Observou que não é um caso inédito, pode acontecer dos cursos não serem
aprovados pelo MEC, e de repente a pessoa faz dois anos quando chega no final não é
aprovado, então todos estavam preocupados com isso, mas para felicidade de todos foi
aprovado. “Parabenizo todo o corpo docente, a faculdade em si, e que bom que temos
uma faculdade em Novo Cabrais tendo este resultado, provavelmente no próximo ano
outro curso vai ser avaliado e desejo que tenha o mesmo sucesso que teve o curso de
Processos Gerenciais. Aproveito para deixar um convite a todos para que participem do
vestibular no próximo dia 03 de dezembro”, finalizou. 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 vinte e nove de novembro de
dois mil e dezesseis, terça-feira, às dezoito horas. Sendo a data alterada de segunda para
terça em comum acordo entre todos os vereadores. Para constar lavrei a presente ata que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos Nobres Vereadores. SALA DAS
SESSÕES, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E
DEZESSEIS.
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