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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
6ª LEGISLATURA – 1° Período Legislativo ANO 2017.
ATA DA 5° SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/03/2017
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 vinte 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 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 004/2017, da sessão
extraordinária realizada no dia vinte e quatro de janeiro 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:
O Vereador Álvaro Luiz Scheffel (PDT) - cumprimentou a todos vereadores e demais
presentes, agradeceu o excelente trabalho desenvolvido pela Secretaria de Obras referente
ao seu pedido a colocação de bueiros na estrada Gustavo Bredow, destacou o bom trabalho
na colocação da ponte no Corredor dos Roos, frisou que nos dias atuais existe uma ponte,
mas muitos anos atrás era bueiros. Agradeceu ao Secretario Leodegar, a Secretaria de
Saúde, que quando este vereador precisou foi atendido pontual
ORDEM DO DIA: Vereador Álvaro Luiz Scheffel (PDT) - Pedido de Providência n°
011/2017, seja encaminhado ao Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras,
que tome providência o mais rápido possível o conserto da iluminação publica em todo
perímetro urbano, pois a população sofre nas escuras a muito tempo, e como esta chegando
o período da cobrança do IPTU, e cada vez este vereador é cobrado por parte dos munícipes.
O referido pedido foi aprovado por unanimidade. Projetos de Lei: Projeto de lei n° 025/2017
- Da nova redação ao artigo 3° da lei Municipal n° 1703/2015, de 14 de janeiro de 2015, que
institui programa de bolsa de ensino Superior e da outras providencias. Projeto de Lei n°
026/2017 - Dá Nova Redação ao Artigo 6° das Leis Municipais N°1932/2017 e 1934/2017
ambas de 22 de Fevereiro de 2017, que Autorizam o Poder Executivo a Contratar em Caráter
Emergencial Servidor e dá Outras Providências. Projeto de Lei n°027/2017 - que autoriza a
abertura de crédito especial por redução e dá outras providências aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei n°028/2017 - Altera Evento no Calendário de Eventos do Município de Novo
Cabrais para 2017 e Autoriza Cobrir Despesas e Da Outras Providências. Projeto de lei
n°092/2016 - Institui no Município de Novo Cabrais, a contribuição para custeio da iluminação
pública e da outras providencias. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade, com
exceção do projeto 092 que permanece na casa.
.. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Silomar Garcia Silveira (PP) – cumprimentou a
todos presentes, referiu se ao projeto de lei n° 025/2017, aprovado, louvando as
administrações, que é graças ao município que hoje tem uma universidade, com curso
superior que oferce cursos de Processos Gerencias e Gestão Ambiental. A preocupação
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deste vereador e do Partido Progressista, que tal projeto dá um grande incentivo a educação
de ensino superior, pediu a vereadora Ângela Dumke para conhecimento de todos vereadores
o impacto orçamentário referente a este projeto, também a contra partida vinda do aluno, pois
a lei 1703/2015, art. 11 que diz: o aluno beneficiário da bolsa de estudo fica compromissado a
participar de atividades sociais e organizadas pela administração municipal e outras
atividades relacionadas ao curso, sempre que solicitado pela administração municipal.
Solicitando assim em forma de oficio ao executivo, as atividades efetivadas por alunos dos
cursos superiores conforme a lei e artigo anterior, se comprometeu a apresentar pedido de
indicação que se altere esta contra partida que melhore para os alunos beneficiados, tendo
certeza que seria um grande beneficio para o aluno tendo 50% do curso superior custeado
pela administração publica. E como fiscalizador, irá acompanhar este projeto, o efeito benéfico
ao município, para que os vereadores possam apresentar projetos voltados a estes cursos
como exemplo a recuperação da mata ciliar, ao assoreamento, como sangas, arroios e rios,
como o Arroio Barriga que já causou grandes problemas, assim como algumas outras
universidades juntamente como outros estados fazem. Vereadora Angélica Maria C. de
Franceschi (PP) - saudou todos vereadores, aos demais presentes, pediu em forma de oficio,
Pedido de Providencia para colocação de rejeito de asfalto e encanamentos na rua Rodolfo
Germano Dressler, da Floricultora Encanto até a Adri Modas, sendo que tal pedido foi feito há
mais tempo mas não foi atendido, e os moradores cobram que em dias de chuvas corre muita
agua sob a rua, causando danos. Também relatou, como outros vereadores, a colocação das
placas de sinalização nas ruas, que é de muita importância por quem trafega. Em a parte, o
Vereador Silomar Garcia disse que ano passado já havia feito um pedido de indicação sobre a
pavimentação, algo simples, e que tivesse sinalização adequada para quem trafegasse.
Angélica falou sobre o curso de marcenaria, que e algo valido e interessante para população.
Reforçou o pedido do colega Alvaro sobre a iluminação publica. COMUNICADOS DA
PRESIDÊNCIA: Sem mais assuntos a tratar, o Presidente convocou os Nobres Vereadores
para a próxima Sessão Ordinária que será realizada no dia 27 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.
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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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