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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°. 039-2016
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29-11-2016
Aos vinte e nove 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 Silomar Garcia Silveira 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 003/2016, da sessão extraordinária realizada no dia vinte e
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. Nenhum inscrito. TRIBUNA LIVRE. Nenhum inscrito. GRANDE
EXPEDIENTE. O Vereador Silomar Garcia Silveira (PP) apresentou o Requerimento
N°003/2016 pelo qual solicita que o Executivo Municipal encaminhe a esta Casa, cópia do
relatório administrativo que embasou o cancelamento do sistema de fornecimento de
medicamentos pelo CARTÃO/FARMÁCIA. PAUTA: Requerimento N°003/2016, 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. ORDEM DO DIA: Discussão e Votação do Requerimento N°
003/2016 e do Projeto de Lei Legislativo N° 001/2016, sendo aprovado por unanimidade
de votos o Requerimento, permanecendo na Casa o Projeto de Lei Legislativo
N°001/2016. EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Ocupou a tribuna o Vereador SILOMAR
GARCIA SILVEIRA (PP). Cumprimentou o Presidente, demais vereadores, a servidora da
Casa Luciére, a assessora jurídica Sâmera, o suplente de vereador Agnelo Machado, o
assessor de imprensa Diego Foppa e o João Ronaldo. Fez um registro de consternação
neste dia, pelo que passou o desporto mundial, com o acidente com a Chapecoense, que
disputa o campeonato brasileiro, aliás muito bem colocado, e disputaria a final da Sul
Americana, representando o país, cujo acidente, este infortúnio, segundo a estatística, é o
maior acidente da história mundial com uma delegação de futebol. Observou que muitos
podem até o criticar por ocupar a tribuna neste município para esta manifestação de pesar,
no entanto como cristão e como ser humano disse não acreditar que alguém possa
entender diferente, o nosso pesar pelo passamento de quase oitenta vidas que estavam
representando o país numa missão esportiva mas também patriótica porque representava
as cores brasileiras, e acredita que todos deveriam entrar em oração para conforto e
solidariedade às famílias destes entes que se passaram de forma trágica. Se referiu ao
requerimento de sua autoria, a ser encaminhado ao Executivo Municipal, para que seja
encaminhado a esta Casa, cópia do relatório administrativo que embasou o cancelamento
do sistema de fornecimento de medicamentos pelo cartão/farmácia. O presente
Requerimento se justifica, a fim de análise do sistema de fornecimento de medicamentos à
população, pelo convênio cartão/farmácia; e, a teor do relatório de análise de sua
inviabilidade, qual a conclusão motivadora do seu cancelamento. Justifica-se ainda,
porque há muitas indagações do porquê do cancelamento daquela modalidade de
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fornecimento de medicamentos, por isto o relatório e sua conclusão deverá ser de inteiro
teor. 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 cinco de dezembro de dois mil e dezesseis, às dezoito horas, e em
seguida, às dezoito horas e trinta minutos, a Sessão Solene em homenagem às primeiras
turmas de formandos da faculdade América do Sul. Para constar lavrei a presente ata que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos Nobres Vereadores. SALA DAS
SESSÕES, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL
E DEZESSEIS.
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