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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
6ª LEGISLATURA – 1° Período Legislativo ANO 2017.
ATA DA 3° SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/03/2017
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.
Aos seis dias 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, na seguinte ordem: Abertura, chamada dos Senhores
Vereadores, sendo verificada a presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente
solicitou a Vereadora Ângela Gelsdorf Dumke que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Foi colocada em apreciação e votação a Ata de número 002/2017, da sessão
ordinária realizada no dia seis de março 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 Álvaro Luiz
Scheffel (PDT), Cumprimentou todos os vereadores, parabenizou a assessora jurídica
Sâmera, vereadoras Ângela e Angélica e todas as mulheres pelo seu dia que comemorará no
dia 08 de março, referiu se ao comentário do ex. vereador Luciano A. Piazza, a busca de
recursos a Capital Federal, elogiou a Brigada militar de Novo Cabrais, pelo seu trabalho, pela
captura do foragido de candelária. ORDEM DO DIA: Angélica Maria Cerentini de Franceschi
(PP), apresentou o pedido de
Providencia 007/2017, para que o Executivo Municipal
juntamente com a Secretaria de Obras, referente a colocação de luminárias e paradas de
ónibus. Após o pedido de providência foi discutido e aprovado por unanimidade. PROJETOS
DE LEI: PROJETO DE LEI N°022/2017, que autoriza a abertura de credito suplementar por
superávit financeiro e dá Outras Providências. PROJETO DE LEI 023/2017, que Autoriza a
abertura de Credito especial por redução e dá Outras Providências. Continuam na pauta da
reunião o Projeto de Lei nº 017/2017 - que da Nova Redação ao Requisito para Provimento
para os Cargos de Atendente de Consultório dentário e atendente de Creche, cargos criados
através das leis 851/2007 de 17 de agosto de 2007 e 1066/2009 de 05 de novembro de 2009
respectivamente e da outras providências. Projeto de Lei n° 092/2016 – que institui no
município de Novo Cabrais, a contribuição para custeio da iluminação Pública e dá outras
Providencias. Os pareceres de todos os projetos foram favoráveis a sua aprovação. Após
todos os projetos foram discutidos, sendo aprovados por unanimidade o PL 022 e 023/2017,
sendo que os projetos 017/2017 e 092/2016 permanecem na casa. Informou que será
realizada audiência Pública do Projeto 017/2017 no dia 13 de março as 17 horas.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ângela Gelsdorf Dumke (PT), saudou a todos vereadores,
comentou sobre o dia Internacional da Mulher e parabenizou todas a mulheres pelo seu dia
comemorado dia 8 de março. Dada a palavra a Vereadora Angélica maria Cerentini de
franceschi (PP), cumprimentou a todos da casa, falou sobre seu pedido referente a
iluminação, a questão de segurança dos munícipes, e consertos de luminárias em locais de
festas. Convidou a população associada da Sicredi para assembleia dia 13 de março no
Potreirinho. Convidou a todos para almoço do Grupo Unidas Venceremos do Cerrito, a
realizar dia 12 de março na comunidade Nossa Senhora das graças. Agradecendo ao
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vereador Alvaro Luiz scheffel pela homenagem ao dia da Mulher, e finalizou parabenizando
todas mulheres pelo seu dia. Silomar Garcia Silveira (PP), Cumprimentou a todos da casa,
comentou sobre rapidez e eficácia com que a vereadora Angela Dumke trouxe as informações
sobre seu pedido o número de Cargos em Comissão do Poder Executivo, reforçando que o
papel da Câmara é fiscalizar, e a preocupação e cautela sobre o índice do valor da folha com
despesas de pessoal. Falou sobre o pedido da vereadora Angélica, sobre as paradas de
ônibus para o transporte coletivo e sobre a manifestação do vereador Delcio Maus na reunião
passada. Homenageou todas as mulheres pelo seu dia, finalizou a questão do projeto de
iluminação publica que deverá beneficiar a todos, e seja feito Audiências Publicas pelo Poder
Executivo. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: Presidente parabenizou as mulheres pela
passagem do seu dia que se comemorará no dia 08 de março de 2017. Sem mais Assuntos a
tratar, deu por encerrada a sessão convocando os nobres vereadores para próxima Sessão
Ordinária será realizada no dia 13 de março de 2017 as 18:00 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 Cerentini 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. . Jóse Mauro de Arreal

Ver. Ângela Gelsdorf Dumke
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Ver. Délcio Maus
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Ver. Silomar Garcia Silveira
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