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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
6ª LEGISLATURA – 1° Período Legislativo ANO 2017.
ATA DA 7° SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/04/2017
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.
Aos 03 dias do mês de abril 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, com exceção do
vereador Silomar Garcia silveira . O Senhor Presidente solicitou ao Vereador Odir
Fernandes da Rosa que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi colocada em
apreciação e votação a Ata de número 006/2017, da sessão ordinária realizada no dia 27
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: Delcio Maus (PT) - cumprimentou todos
vereadores a assistência, funcionários da casa, comentou sobre o dia de campo promovido
pela EMATER realizado no dia 30 de março de 2017 em Cortado sobre energia solar na
propriedade de Ivandro de Franceschi o qual já possui a mesma, que isso será o futuro
que na Alemanha 95 por cento das casa já se adequaram a este tipo de energia em
quanto o Brasil ainda não tem 1 por cento, pois e uma energia limpa, foi debatido no dia a
questão da natureza, a questão das barragens baixo nível de agua, as secas, salientou
que foi um dia de campo muito proveitoso, frisou a importância da EMATER, em Novo
Cabrais, promovendo varias atividades com o MPA, aquisição de açudes entre outros.
Aproveitou o espaço para convidar e falar sobre a reunião em Lajeado, dia 5 de abril de
2017, sobre a questão da reforma da previdência, os vários dizeres, a idade para se
aposenta entre outras que será muito prejudicial se esta questão passar. ORDEM DO DIA:
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Vereadora Angélica Maria Cerentini de Franceschi ( PP) - pedido de Moção n°
002/2017, que seja encaminhado a família do Sr. Valmor Yung uma moção de pesar pelo
seu falecimento no ultimo dia 29 de março de 2017.Projetos de Lei: Projeto de lei
n°030/2017 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a Conceder Desconto para Pagamento à Vista
do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU – 2017 e Estabelece o Calendário Fiscal
e Dá Outras Providências. Aprovado. PROJETOS DE LEI: Projeto de lei n°030/2017 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Conceder Desconto para Pagamento à Vista do IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU – 2017 e Estabelece o Calendário Fiscal e Dá Outras
Providências. Aprovado. Projeto de Lei n° 031/2017 – Autoriza a abertura de Credito

suplementar por Superávit Financeiro e dá outras providencias. Aprovado. Projeto de Lei
n°032/2017 - altera a nomenclatura de cargo de provimento em comissão e função

gratificada no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Município de Novo
Cabrais e dá outras Providencias. Aprovado. Projeto de lei n°092/2016 - Institui no
Município de Novo Cabrais, a contribuição para custeio da iluminação pública e da outras
providencias, permanece na casa. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: – Cumprimentou a todos
vereadores assistentes em especial ao Jeferson Nunes e Conrado nunes e demais
presentes, parabenizou as trabalhadoras, ao grupo amizade de Capão do Veado, pela bela
festa, bom almoço, musica, a confraternização. Comentou sobre a audiência publica com
moradores da localidade de cortado e esta vereadora junto ao Prefeito Municipal a qual já
havia sido marcada semana passada, com questionamento sobre a colocação de uma
antena repetidora de telefonia, todos sabem a importância do telefone, o quanto já foi
batalhado, e mandara um oficio ao deputado Adolfo brito reforçando a qual foi ganho uma
resolução, que ate então não teve resposta da prestadora de telefonia OI. Representando
aquela localidade e também São Joao, Lisandro Cerentini, Cassio Cerentini, Mateus
Cerentini, e esta vereadora, que falarão ao prefeito a necessidade de colocação de uma
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antena repetidora, tal pedido já havia sido feito este ano, que a prefeitura entrasse com
uma contra partida para colocação da mesma. Informações desta vereadora que Faxinal do
Soturno consegui uma antena com valor entre 40 e 50 mil reais, e estas informações foram
entregue juntamente com representantes da comunidade de Cortado e são Joao ao
prefeito e explicado a situação a possibilidade do apoio, de todo o valor ou uma parte, que
é importante em virtude da segurança, na localidade São Claudio não há sinal de telefone,
e a internet é precário também, é uma necessidade que estes moradores se empenharam
em buscar informações de valores e empresas. O Prefeito por sua vez ficou de ver a
possibilidade, de todo mas um pouco e a comunidade se esta de acordo de ajudar com
contra partida para instalação, mas também se sabe a dificuldade do município talvez com
recurso próprios e de que forma tudo isso. O prefeito explicou, e esta vereadora agradeceu
em nome dela e toda comunidade pela acolhida, em atender e ouvir as reinvindicações
destas localidades. Falou sobre a resposta de seu pedido sobre colocação de rejeito de
asfalto na rua Germano Rodolfo Dressler, onde o Executivo lhe responde que já havia sido
pedido a empressa EGR mas ainda não tinham obtido retorno, que já tinha sido usado ate
mesmo pela própria empresa, que não e só um pedido desta vereadora mas sim de outros
vereadores também, comentou que havia conversado com o diretor da Faculdade América
do Sul, Paulo Salomão, solicitou em forma de oficio um tapa buracos na entrada da Linha
Pfeifer ate a Faculdade onde já há rejeitos mas agora tem muitos buracos, que com um
pouco que há se não der para por na rua Germano Dresller, porem que seja feito este tapa
buraco. Referiu se ao Sr. Jeferson Nunes com processo de instalação de empresa em
Novo Cabrais que sejam bem vindos a este Município ao Jeferson e seu filho Conrado e
que façam bom trabalho 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 10 de abril de 2017 as 18:00 horas.
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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

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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