1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
6ª LEGISLATURA – 1° Período Legislativo ANO 2017.
ATA DA 4° SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/03/2017
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 Silveira.
Aos treze 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. O Senhor Presidente solicitou a Vereadora Angélica Maria Cerentini
de Franceschi que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi colocada em
apreciação e votação a Ata de número 003/2017, 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 Silomar Garcia (PP) cumprimentou a todos vereadores e demais presentes, em especial a Cita, falou sobre o
recebimento da mensagem do projeto de lei 025/2017 a metade da semana anterior a
reunião atual que torna o processo legislativo mais eficaz. Referiu-se a divida ativa do
Município, sob o questionamento dos munícipes a possibilidade do parcelamento em mais
vezes, se a valores que comportariam dilação das parcelas, e se cabível ao Executivo a
possibilidade de estudo sobre o assunto. Solicitando o aparte o Presidente Renildo falou
que segundo lei municipal o parcelamento pode ser feito em ate 36 vezes, salientou ainda
que existe casos de contribuintes que solicitam o parcelamento para um beneficio imediato
pagando a 1° parcela deixando de pagar as demais. Vereador Delcio Maus(PT),
cumprimentou todos os vereadores, presentes, parabenizou o atendimento da equipe da
festa do Cerrito, do grupo Unidas Venceremos do ultimo dia 12. Parabenizou as mulheres
pelo dia da mulher, a Ver. Angélica e a Vanessa como as primeiras vereadoras eleitas no
município, Dilma Rousseff primeira presidenta do pais. Agradeceu ao secretario Valnei,
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bom atendimento na construção as 30 casas inscritas pelo MPA, agradeceu a Dra. Sâmera
pela palestra, em questão a reforma da previdência, homenageou ao Gilberto (in
memoriam) companheiro do movimento por muitos anos. ORDEM DO DIA: Vereadora
Angélica Maria Cerentini de Franceschi (PP), - apresentou pedido de Providencia
009/2017, para que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras, a
realização da limpeza de bueiros e necessitando o reparo na localidade de cortado e
Pedido de Providencia n° 010/2017 que seja encaminhado ao executivo juntamente a
secretaria de Obras, para que seja feita a rede de agua ate a residência do Sr. Eloi Gaedke
na localidade de Capão do Veado. Pedido de Indicação n°003/2017, que estude a
possibilidade de compra ou cedência de armário com chave e uma mesa tamanho grande
para o grupo melhor idade em ação do cortado. Vereador Álvaro Luiz Scheffel (PDT),
apresentou pedido de providencia n° 008/2017, seja encaminhado ao Executivo Municipal
juntamente com a secretaria de obras a possibilidade do conserto de luminárias na
localidade de Cerrito. Os pedidos de providências e indicação foram aprovados por
unanimidade. PROJETOS DE LEI: Projeto de lei n° 017/2017 - Da nova redação ao
requisito para provimento para os cargos de atendente de consultório e atendente de
creche, cargos criados através de lei 851/2007 de 17 de agosto de 2007 e 1066/2009 de 05
de novembro de 2009 respectivamente e da outras providencias, aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei n° 024/2017 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a cobrir
despesas com o campeonato Regional de Futebol sete categoria livre e veterano e
campeonato Municipal de futebol sete, categoria livre, aprovado por unanimidade. Os
projetos sendo que os projetos 025/2017 e 092/2016 não foram votados e permanecem na
casa. Projeto de Lei n°025/2017 - Dá nova redação ao artigo 3° da lei Municipal n°
1703/2017, de 14 de janeiro de 2015, que institui programa de bolsa de ensino Superior e
da outras providências. Projeto de lei n°092/2016 - Institui no Município de Novo Cabrais,
a contribuição para custeio da iluminação publica e da outra providências. EXPLICAÇÕES
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PESSOAIS: Vereadora Angélica Maria C. de Franceschi (PP) - saudou a todos
vereadores, aos demais presentes comentou sobre seu pedido referente a rede de agua,
que seja estendido ate a residência do Sr. Eloi, e demais moradores daquela localidade do
Capão do Veado, pois a atual rede vai somente ate residência da Sra. Traude, e a rede do
Cortado que a muito tempo já e cobrado tal pedido pelos moradores. A limpeza de bueiros,
na localidade de Cortado, compromete a passagens de todos. Ao pedido de armário pois o
grupo da Melhor idade em Ação, precisa de armário para guardar seu material e mesas
para melhor realização de suas atividades. Referente as placas de ônibus, conforme oficio
recebido do Deputado Adolfo Brito, que e dever do DAER, indicar a localização desta
placas, e a colocação das mesmas e dever da prefeitura, assim como as paradas.
Vereadora Ângela Gelsdorf Dumke (PT) - cumprimentou a todos presentes, parabenizou
a todos que participaram das atividades nos dias 06 e 08 de março em comemoração ao
dia internacional, as equipes Assistência Social, a Emater, MPA, aos Vereadores a Dra.
Sâmera pela palestra sobre a Reforma da Previdência. Ao e-mail do senador Paulo Paim
referente a abertura da CPI da previdência, falou sobre a visita dos assessores do
Deputado Paulo Pimenta, a entrega de oficio ao Prefeito André a confirmação de mais uma
emenda de R$ 250.000,00 para pavimentação urbana. Comentou a preocupação da
administração em relação a agua do Município, a manutenção dos poços artesianos,
encanamentos e vertentes, para que tenham uma boa vazão e não falte agua, os estudos
para melhoria e qualidade, salientou também a questão da inadimplência da mesma.
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: Sem mais assuntos a tratar, deu por encerrada a
sessão convocando os nobres vereadores para próxima Sessão Ordinária que será
realizado no dia 20 de abril 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 Angelica
Maria Cerentini de Franceschi, Primeira Secretária da Câmara, a qual determinou que fosse
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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

Ver. Odir Fernandes da Rosa

Ver.Angelica Maria Cerentini de Franceschi

Ver. Délcio Maus

Ver.Pedro Henrique Guewher

Ver. Silomar Garcia Silveira

Renildo Schaurich
Presidente
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