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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
6ª LEGISLATURA – 1° Período Legislativo ANO 2017.
ATA DA 2° SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/03/2017
6ª LEGISLATURA - 1º Período Legislativo do Ano de 2017.
Presidente: Renildo Schaurich
Vereadores: Alvaro Scheffel, Angela Dumke, Angelica Cerentini, Delcio Maus, Mauro
de Arreal, Odir da Rosa, Pedro Gewher, Silomar Garcia.
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezessete, às dezoito horas, em sua
sede, a Câmara Municipal reuniu-se em Sessão Ordinária. Com número regimental e
invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente, Vereador Renildo Schaurich, 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 Pedro Henrique Gewher que fizesse a leitura de um trecho
da Bíblia Sagrada. Foi colocada em apreciação e votação a Ata de número 001/2017, da
sessão realizada no dia vinte de fevereiro de dois mil e dezessete, sendo aprovada e
assinada pelos vereadores sem ressalvas. LEITURA DOS EXPEDIENTES efetuada com
normalidade. Foi dispensada a leitura dos pareceres. GRANDE EXPEDIENTE: Vereador
Delcio Maus (PT) - Cumprimentou todos os vereadores e visitantes, pediu aos vereadores que
pressionem seus deputados para que votem contra a PEC 287, e também disse que defende
a classe trabalhadora.
. ORDEM DO DIA: Vereador Pedro Henrique Gewher (PMDB), apresentou o pedido
Providencia 005/2017, para que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de
Obras, a possibilidade de colocar quebra molas nos dois sentidos da rua em frente a loja da
Zeia e rua da creche, e placas de sinalização das mesmas. e também apresentou Pedido de
Providência 006/2017 para
encaminhado ao Executivo Municipal juntamente com a
Secretaria de Meio Ambiente, pedido para a limpeza e colocação de areia na Praça Municipal.
O Vereador Alvaro Luiz Scheffel (PDT) apresentou Pedido de Providencia nº 004/2017 para
que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras estude a possibilidade de
limpeza e troca de canos na estrada Gustavo Bredow. E também apresentou o pedido de
informação para o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria responsável as 10
impressas que mais contribuíram em 2016. A Vereadora Ângela Gelsdorf Dumke (PT)
apresentou, Moção de repudio ao senado Federal para que votem contra a PEC 287/2016.
Após, todos os pedidos de providências, informação e mação, foram discutidos e aprovados
por unanimidade.
Após foram analisados e votados os seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei n°
17/2017 - que da nova Redação ao Requisito ao para Provimento para os Cargos de
Atendente de Consultório Dentário e atendente de Creche, cargos criados através das Leis
851/2007 de 17 agosto e 1066/2009 de 05 de Novembro de 2009 respectivamente e dá outras
providencias.
. Projeto de Lei nº 18/2017 - que Autoriza a abertura de Credito Suplementar por Superávit
Financeiro e dá Outras Providências. Projeto de Lei nº19/2017- da nova redação aos incisos I
a III e alíneas bem como suprimi o inciso IV, do artigo 3°, da lei municipal n°380/2002, de 14
de junho de 2002, que cria o conselho municipal de saúde – CMS e dá Outras Providências.
Projeto de lei n°020/2017 - que Autoriza o poder Executivo Municipal Conceder Auxílio
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Financeiro e Firmar Convenio Com a Associação do Comercio, Industria, Agropecuária
Serviços e Cultural Cabraisense – ACISACC e dá Outras Providências. Projeto de Lei nº
021/2017 - que Autoriza convenio com o CONSEPRO para o Repasse de Subvenção Mensal
Destinado a Cobrir Despesas com a Manutenção do Posto da Brigada Militar e Policia Civil, e
também com a Aquisição de Combustível, Manutenção e reforma de Veículos, bem como
serviços de escritório, Objetivando a Segurança Pública no Município e da Outras
Providencias. Projeto de Lei n° 096/2016 – institui no Município de Novo Cabrais, a
contribuição para custeio da iluminação Pública e dá outras Providencias. Sendo todos os
projetos discutidos e aprovados por unanimidade, menos os projetos 017/2017 e 096/2016..
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Álvaro Luiz Scheffel (PDT), saudou a todos
vereadores, falou sobre seu pedido de providencia, que e uma preocupação para todos que
passam por ali, porque em dias de fortes chuvas não tem como passar, dificultando ate
mesmo o transporte escolar. A Vereadora Angelica Gelsdorf Dumke (PT), cumprimentou a
todos, falou sobre a preocupação do vereador Silomar relatou na sessão passada sobre o
índice da folha, a vereadora comentou que segundo o Executivo, a uma queda na
arrecadação que não e só em Novo Cabrais mas em outras Prefeituras, salientou Ângela a
um acumulo de secretarias por secretario, o cuidado na contratação de funcionários, ameniza
mas e preocupação do executivo e dos vereadores. O Executivo conta também com
funcionários qualificados. Comentou também sobre seu pedido de Moção sobre a Reforma da
Previdência, que esta sendo organizado reuniões no município sobre este assunto e o Dia
Internacional da Mulher. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: Sem mais assuntos a tratar, o
Presidente convocou os Nobres Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que será
realizada no dia 06 de março de 2017 as dezoito horas. Assim, declarou encerrada a presente
sessão às 19h00, a qual foi presidida pelo Presidente da Câmara, Vereador Renildo
Schaurich, e secretariada pela Vereadora Angélica Maria Cerentine de Franceschi, Primeira
Secretária da Câmara, a qual determinou que fosse lavrada a presente ata pelo servidor da
Câmara, senhor Uilian Mateus Wollmann, cuja ata, após lida e aprovada, será assinada por
mim e todos os presentes.

Ver. Álvaro Luiz Scheffel

Ver. Ângela Gelsdorf Dumke

Ver. . Jóse Mauro de Arreal

Ver. Odir Fernandes da Rosa
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Ver.Angelica Maria Cerentini de Franceschi

Ver. Délcio Maus

Ver.Pedro Henrique Guewher

Ver. Silomar Garcia Silveira

Renildo Schaurich
Presidente
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