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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
6ª LEGISLATURA – 1° Período Legislativo ANO 2017.

ATA DA 8° SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/04/2017
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, Silomar Garcia.
Aos 10 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. O Senhor Presidente
solicitou ao Vereador Alvaro Luiz scheffel que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Foi colocada em apreciação e votação a Ata de número 007/2017, da sessão
ordinária realizada no dia 10 de abril 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: Ninguém
escrito. ORDEM DO DIA: Vereador Silomar Garcia Silveira ( PP) - pedido de indicação
n° 005/2017, que seja disponibilizada internet livre na sede do Município de Novo Cabrais,
em especial próximo a Prefeitura Municipal em virtude que em varias localidades, no
interior do Município, não há incidência de sinal. Assim, além de viabilizar o acesso a toda a
população, servirá também de estímulo às relações sociais, pois as pessoas se
acostumariam a usufruir e compartilhar com outras pessoas a pracinha, que há em frente à
sede administrativa do Município. Uma das grandes vantagens da internet é a
conveniência. É rápido, fácil e está ali a poucos cliques. Posso em poucos minutos ir ao
banco, fazer uma compra, pagar uma conta, emitir um documento, conversar com várias
pessoas, pesquisar aquela receita, entre outras coisas. As pessoas compartilham nas
redes sociais aquilo que gostam, interagem com outras pessoas e cria um ambiente, ainda
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que virtual, de convivência saudável com uma quantidade de pessoas muito grande.
Acesso ao conhecimento, conveniência na obtenção de serviços, pesquisas, entre outras.
Pela natureza gratuita da maioria dos conteúdos, a internet proporciona uma inclusão social
e digital sem precedentes. Esta inclusão também coloca pessoas em contato com outras e
de uma forma muito intuitiva as pessoas acabam aprendendo coisas novas o tempo todo.
PROJETOS DE LEI: Projeto de lei n°033/2017 - Autoriza o Poder Executivo a contratar
em caráter emergencial e dá outras providencias. Projeto de Lei n° 034/2017 – Autoriza a
abertura de Credito suplementar por Superávit Financeiro e dá outras providencias. Projeto
de Lei n°035/2017 – Autoriza prorrogar o contrato decorrente da Lei Municipal N°
1730/2015, de 17 de março de 2015 que autoriza o poder Executivo a contratar
emergencial 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: – Vereador Silomar
Garcia silveira (PP) –Cumprimentou a todos vereadores, servidores da casa, assessora
jurídica Sra. Sâmera, assistência, membro da imprensa Diego Foppa, senhoras e senhores,
falou sobre a aprovação do seu pedido de indicação a disponibilidade de acesso a internet
livre na sede do município em especial na sede da prefeitura na pracinha, que de quinta
feira ate sábado determinou um roteiro, que esteve em vários seminário com a UVERGS e
o TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO SUL, onde visitou a Câmara de Cruz Alta
na Quinta de manha e após a Câmara de Pejuçara que fica trinta quilômetros de Cruz Alta,
deparou se com uma experiência que o surpreendeu, aquela hora da manha nove e meia
dez horas a quantidade de jovens na praça em frente da prefeitura municipal que abriga
também a câmara, a sede administrativa, e esse vereador se questionou e descobriu que é
pela disponibilidade do sinal de internet ali na praça a frente da sede administrativa,
refletindo que facilita a vida das pessoas tanto que esta requerendo a secretaria que a
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ementa e a justificativa da indicação seja transcrita inteira de teor na ata, continuou
pensando imaginando e pensando sobre isso por que realmente criou luxo de comunicação
de facilitação a comunicação, e entende que este Município oportunizar, muitas pessoas
interagiram e vão usufruir desta sede do Município, se tivesse disponibilidade de internet
livre, depois se deslocou a Santo Ângelo onde teve o Encontro Regional de Controle e
orientação do Tribunal de Contas onde a Uvergs e a Famurs participam juntos e tiveram
entre Prefeitos, Presidentes de Câmaras e servidores de Controle Interno mais de 500
pessoas no auditório da UNE em Santo Ângelo, assim também terá no final do próximo
mês na vizinha Santa Cruz com convites estendidos a toda região, e depois fizeram um
seminário junto com o tribunal de Conta em São Luiz Gonzaga na quinta feira a noite e na
sexta feira e no sábado um grande seminário juntamente com tribunal de contas em São
Borja, tendo trocas de experiências assim como aproveitou com essas andanças e
observando as boas inciativas, Silomar propôs um documento e que fique consignado uma
comissão de colegas vereadores desta casa podendo ate associar convidando elementos,
membros do poder executivo a visitar o município de Mampituba, próximo a Torres, na
divisa de Santa Catarina para ver o que foi feito naquele município com a contensão com
recursos próprios e inciativa e experiência ate da própria administração Pública que
conseguiu resolver o problema de cheias no arroio Mampituba. Poderia ser uma boa
solução com poucos recursos até no arroio barriga, em Cortado, salientou ate uma área
que não era agricultável se tornou produtiva após a contenção com eficácia. Comentou
uma matéria que é pouco falado na região a reforma politica que se a vicia e muito perigosa
por que principalmente quanto a listas fechadas, não vai interessar mais a capacidade
potencial e acumulo de votos do candidato, que se não for de “cupincha” dos dirigentes
partidários não terão vez, por que independente de ser o mais votado se o partido
conquistar um ou duas vagas e não tiver no primeiro ou segundo lugar na lista ele não
entra, mesmo sendo o mais votado, então tem que ter muito cuidado com isto inclusive na
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escolha de dirigentes partidários e uma medida anti democrática se vingar e passar como
está essa reforma. Este vereador havia pedido vistas ao Projeto 030/2017, o desconto do
IPTU, e não pode apresentar discussão por estar em encontro com tribunal de contas
semana passada impossibilitando de chegar a tempo, mas deixa registrado um projeto de
lei aprovado por este vereador em torno de três a quatro anos, para cobrar a limpeza de
terrenos baldios na sede do Município até mesmo em frente as casas, e com indicação aqui
na tribuna que já que foi concedido por lei o desconto considerável de IPTU os cidadãos
Cabraisense esses não precisaram por a mão no bolso para pagar integral, que seja
providenciado pela legislação já existentes do Poder Executivo, que cobre da população a
manutenção das áreas calçadas em frente aos imóveis urbanos, a manutenção em estado
de limpeza. Vereadora Ângela Gelsdorf Dumke (PT) – cumprimentou a todos vereadores,
funcionários da casa, assistentes, falou sobre o evento que ocorreu neste final de semana,
os jogos rurais, e feira do produtor o qual foi bom, teve bastante participação da
comunidade, pessoal ficou muito satisfeito, como os feirante que poderiam vir e vender
seus produtos, parabenizou a todos organizadores a EMATER, a organização a
administração, o grupo de mulheres rurais, que fizeram gostoso almoço um carreteiro, em
fim a todos que se integraram de maneira especial para o sucesso do evento, foi destacado
diversos jogos, onde hoje muitas crianças não conhecem, as pessoas mais antigas
poderão lembrar os velhos tempos, como cerrote, o carrinho de mão, também teve jogo de
vôlei, sendo muito interessante, e teve encerramento com baile que foi sucesso com
entrega da premiação com primeiro lugar para a comunidade do Cortado e o segundo da
comunidade do faxinal, comentou sobre a questão das estradas, que a administração esta
priorizando muito as estradas do nosso município e esta fazendo um ótimo trabalho, nas
estradas do interior onde esta vereadora passou tem ouvido bastante elogios, e a
secretaria de obras está fazendo envaletamento, das vias colocando bueiros e parabenizou
a administração por este trabalho, a secretaria de obras, o secretario Valnei Rios que vem
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fazendo um ótimo trabalho, ainda mais agora que é época de colheita, de Arroz, soja, fumo,
que esta escoando sua produção, ver isto e um alivio para esta vereadora. Comentou que
no domingo, dia 09 de abril, foi apresentado o novo diretório do partido dos trabalhadores
sendo presidente Sr. Zauro de Arreal, integrantes do diretório Sr. Alex Milbradt, Leandro
Schultz, Silvana da Rosa. Finalizou que esta e a semana da Pascoa e desejou a todos
cabraisense uma feliz e abençoada Pascoa. 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 17 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
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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