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

ATA DA 9° SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/04/2017
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 17 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 Jose Mauro de Arreal que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Foi colocada em apreciação e votação a Ata de número 008/2017, 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: Requerimento de justificativa: Foi colocado em discussão e
votação o requerimento de justificativa de falta do Vereador Silomar Garcia Silveira, no dia
03 de abril de 2017, por este estar tratando assuntos legislativos junto ao TCE.
Requerimento aprovado por unanimidade. Vereadora - Angélica Maria Cerentini de
Franceschi - ( PP) - pedido de providencia n° 014/2017, seja encaminhado ao Executivo
Municipal juntamente com a Secretaria de Obras, pedido para colocação de bueiros no
corredor dos Arreal próximo a gruta da cruz em Cortado Novo Cabrais, pois o acumulo de
lama já ocasiono atolamento em veículos que ali circulam dos moradores e visitantes pois
as águas em dias de chuvas trazem lamaçal ao mesmo. Não existe bueiros neste local e a
colocação dos mesmos fara com que o acesso fique livre de lama e agua que e de grande
proporção dificultando assim o trafego dos que ali circulam, e de grande necessidade a
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colocação de bueiros neste local. PROJETOS DE LEI:. 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: Vereadora
Angélica Maria Cerentini de Franceschi (PP) – Cumprimentou a todos vereadores,
comentou sobre seus pedidos de Providências, 014 e 015, referente ao 014, na localidade
de cortado, pedido já feito em outras sessões, e pedindo novamente, os moradores que
moram no corredor dos Arreal procuraram esta Vereadora para que fizesse este pedido de
colocação de bueiros pois na última enxurrada tiveram que puxar veículos que ficaram
presos em atoleiros, pois e uma área inclinada e quando chove traz areia terra lama,
ocasionando problema grave, mas que é simples de resolver com a colocação deste
bueiros, próximo a gruta da cruz, no Corredor dos Arreal com acesso a Clovis Bilha, pedido
dos moradores desta localidade. Quanto ao Pedido de Providencia 015 sobre o acúmulo de
terras, foi colocado quantidade de terra e bem visível na propriedade do Sr. Ordalino que já
havia pedido junto a administração mas ainda não atendido, este morador pede
encarecidamente que seja retirado ou espalhado este acumulo de terra, esta vereadora
pede que seja espalhado na sua propriedade, pois este acumulo atrapalha e represa agua.
Frisou que este Morador ajuda aos finais de semana a cuidar aquela área. Vereador
Delcio Maus (PT) – Cumprimentou a todos vereadores, assistentes que prestigiam a esta
casa, e funcionários da casa, comentou que na última sessão não usou a tribuna,
comentou sobre o manifesto em Lajeado dia 05 de abril sobre a Reforma da Previdência
com 2 hora de trânsito parado, que não havia participado em manifesto, mas este tinha
muitos caminhoneiros apoiando a questão, e muito apoio de quem por ali passava.
Também falou sobre o congestionamento da ponte em Candelária na RST 287 que chegou
a Cortado na ponte do Arroio Barriga neste final de semana, é uma preocupação deste
vereador em virtude dos acidentes, e perigoso ficar parado a noite. Este vereador não sabe
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o que acontece com o governo do estado e a EGR, referindo-se a ponte do Rio Jacuí que
foi rápido a construção e conclusão daquela ponte, frisou que pouco questionado, por que a
ponte de Candelária e uma galeria pequena, e está sendo demorada a construção. E é
importante a participação da mídia estar passando informações. 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 28 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 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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