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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
6ª LEGISLATURA – 1° Período Legislativo ANO 2017.
ATA DA 1° SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/04/2017
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 vinte e oito 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 Pedro Henrique Gewehr que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Foi colocada em apreciação e votação a Ata de número 001/2017, 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:
Vereador Álvaro Luiz Scheffel (PDT) – Cumprimentou a todos vereadores, assistentes,
funcionários, parabenizou o Rodrigo da cancha de bocha e sua família, a Prefeitura Municipal
que participou juntamente com a Câmara que aprovou recursos para compra das medalhas
para o finalistas, a toda família do Rodrigo pela excelente trabalho apresentado e pelo
atendimento as duplas de bocha que lá participaram, frisou que certamente estes jogadores
saíram falando muito bem do Município tanto da família como da administração, e do bom
acesso a cancha. Parabenizou o secretario de Meio Ambiente senhor Agnelo, o Vice Prefeito
e também o Prefeito, a secretaria de obras pelo rápido atendimento e

concerto, ao

comunicado que este vereador fez, que havia um reservatório de agua com vazamento
grande, na Linha Pfeifer nas terras do Senhor Bonelli. Comentou que ultimo final de semana
sábado de manha, em sua casa, teve a visita do diretor da secretaria de obras do estado o
senhor Clovis Gonçalves, que veio conferir a parte da ponte que será construída na
propriedade do senhor Clovis Bilha próximo ao corredor dos Arreal na localidade de Cortado,
solicitado por este vereador, o Prefeito André e Vice Larri, que estiveram na secretaria em
Porto Alegre que era administrada pelo PDT, hoje não mais, mas que deixaram as coisas
bem encaminhadas pelo partido, como parte desta ponte, e que fica muito grato com a
transparência, e a rapidez com que as coisa acontecem, os pedidos são feitos e logo são
atendidos. ORDEM DO DIA: Vereadora - Angélica Maria Cerentini de Franceschi - (PP) pedido de Indicação n° 006/2017, Sugere a colocação de piso na área da frente na varanda,
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e a colocação de um toldo no corredor que da acesso ao embarque e desembarque do
estudantes, para a escola Municipal Luiz Cerentini, pois o piso que existe é piso bruto, sabese que tem um projeto de colocação do mesmo e gostaria que agilizasse este projeto, e ao
toldo e uma grande necessidade pois os alunos nos dias de chuva acabam se molhando para
embarcar e desembarcar, este e um pedido dos pais que reivindicam para que levassem para
a administração esta indicação, fui verificar a situação e vi a grande necessidade desta
indicação, e sugiro que seja conforme há na creche Nossa Senhora de Fatima. Pedido de
Indicação aprovado por unanimidade. PROJETOS DE LEI: Projeto de Lei nº 036/2017 que
Dispõe sobre o regime de concessão de Diárias ao Prefeito, vice Prefeito, Servidores e
demais colaboradores do Poder Executivo e Dá Outras Providencias, Permanece na casa.
Projeto de Lei n° 037/2017, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a Cobrir Despesas
com o XXI Aniversario do Município a realizar – se no mês de outubro do corrente ano e Dá
Outras Providencias, Aprovado. Projeto de Lei n°038/2017, da nova redação ao art 9°da lei
municipal n° 1.034/2009 de 26 de maio de 2009 e art. 6°, 1, 2 e 3 da lei municipal n° 379/2002
de 14 de junho de 2002 e alterações posteriores, e da outras Providencias, Permanece na
casa. 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, assistentes, funcionários da casa, comentou sobre seu pedido para escola
Luiz Cerentini, que os pais dos alunos procuraram esta vereadora para relatar a situação do
Colégio, e sabe-se do projeto de colocação do piso e a varanda que os pais dos alunos que
ajudaram a construir a mesma, que o piso e um piso bruto, a questão do toldo, o trajeto que
os alunos percorrem ou os pais que vão buscar seu filhos e grande, e como ficou bom o toldo
que há na creche municipal que fosse feito também na escola Luiz Cerentini, por que em dias
de chuvas os alunos se molham e é um pedido dos pais. Vereadora Ângela Gelsdorf
Dumke (PT) –Cumprimentou a todos vereadores, assistentes e funcionários da casa, falou
sobre o dia marcado pela greve, a participação de muitas pessoas, protestos, contra as
reformas trabalhistas, em Novo Cabrais também ouve manifestação, no trevo de acesso as
09h:00min, organizada pelo sindicato do municipários do município, e o movimento dos
pequenos agricultores, vereadores, e é muito importante pois os vereadores são eleitos para
representar a população, e não e justo tirar os direitos dos trabalhadores, pois tiveram que
trabalhar muito para adquirir seus direitos, e algo muito triste, ainda em alguns casos são
vistos pela mídia como vagabundos, outro ponto são lutas de muito tempo frisou que em
1917 já houve uma grande greve geral em nosso Pais e a partir de 1925 foi declarado o
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feriado de primeiro de maio como dia do trabalho, pelo presidente Artur Bernardes. Outro
ponto importante foi a criação da CLT Consolidação das Leis do Trabalho, criada em primeiro
de maio de 1943, e que esta semana foi vista sendo rasgada em votação de 296 a 177 votos,
pelos deputados, terminado com as conquistas dos trabalhadores, finalizou destacando o
primeiro de maio que não e um dia muito bom onde se tira os direitos dos trabalhadores, mas
desejou um feliz dia do trabalho. Vereador Silomar Garcia Silveira (PP) – Cumprimentou a
todos vereadores, servidores da casa, assessora jurídica Dr. Sâmera, assistência, falou sobre
sua participação na Marcha nacional do vereadores em Brasília, promovida pela UVB União
dos Vereadores do Brasil. Disse, com suas convicções que podem não agradar

a este

vereador, podem não agradar a população, pode ser motivo de critica de alguns, mas entende
como cristão que todos são fracos pecadores ao natural, a convicção da verdade que este
vereador

enxerga, então nesta marcha que compareceram aproximadamente 1.500

vereadores, no auditório da confederação nacional dos trabalhadores do comercio, foi dado a
oportunidade para muitos expor suas convicções, seus assuntos, e com pluralidade de ideias.
Na manha de abertura participou senador Paulo Paim do Rio Grande do Sul, onde discorreu
seu entendimento sua visão, sua criticas sobre reformas previdenciária trabalhistas, a tarde
tivemos o ministro da saúde falando sobre as reformas que se entende necessário. E assim
durante o transcorrer da marcha ouve varias manifestações a favor e contrarias, mas na
media saíram todas respeitadas, por que as opiniões diferentes devem ser respeitadas, e este
vereador sempre se pautou pelo respeito as opiniões que não fecham com o mesmo, por que
e melhor errar com suas convicções mas manter a personalidade ativa para um
enfrentamento no debate esclarecimento para que os que pensam diferente que sejam
ouvidos para que possam retirar uma sumula e resumo do que é útil. Afirmou em tese não ser
contra a reforma trabalhista e previdenciária e contra o texto como esta que deve haver um
melhor ajuste para satisfazer as classes sociais ao trabalhador, ao povo brasileiro, por que
como esta não contempla, frisou que é um trabalhador e tem necessidades, o estado tem que
pagar, a classe empresarial tem que pagar, por isto tem que haver um equilíbrio, e por isto
entende-se

que deve ter um ajuste uma reforma, e tem alguns itens que tem que ser

ajustados, debatido e já havia falado nesta tribuna que defendia um grande movimento,
trabalhadores e governo para chegar num senso comum e por isto precisava-se ter o
congresso nacional com mais credibilidade,

legibilidade, por que, o que foi visto

terça

passada não constrói pátria, um censo cívico, manifestantes invadindo o congresso com
flechas para reivindicar, isto não e cabível para um povo civilizado. Deixou registrado com
todo respeito, ao prefeito Municipal ao qual e seu amigo, o repudio a paralização do serviço
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publico municipal, entende-se que o povo deve reivindica com forças politicas, e com respeito
a todos servidores e decisão do poder publico, não e parando serviços essências usando
instrumentos públicos para uma manifestação que tem influencia politica e sindical, e com
respeito aos sindicatos, frisou o item desse 28 de abril não foi a preocupação com o povo nem
com o trabalhador, foi preocupação com dirigentes sindicais a nível nacional, por que a
reforma trabalhista que é necessária, mas o item que ela tira da contribuição de um dia de
trabalho, de qualquer

funcionário público, ou privado do pais para a confederação do

sindicato da categoria, o povo sindicalizado da base, municipal, do estado não usufruiu dos
benefícios. Na CNT TEM uma escala que UM PERCENTUAL vai para a confederação da categoria, um
percentual para federação estadual e outro para o sindicato municipal e isso na pratica não acontece.
Essa contribuição sindical vai para confederação fazer manifestações politicas e manter os dirigentes
nacionais que manipulam os trabalhadores brasileiros. Frisou que o amadurecimento politico pode se
manifestar de outras formas civilizadas. Não podemos aceitar a queima de pneus, ônibus
Sapiranga, isso desaquece o espirito

como em

democrático e não podemos ser comoventes a este

instrumentos manejador por uma suposta força, um demérito. A União dos vereadores do Brasil, e as
uniões estaduais, a qual este vereador foi representando, a União dos Vereadores do Rio Grande do
Sul, a comitiva foi recebida na quarta feira pela manha pelo Presidente da Republica em seu gabinete
onde foi entregue uma manifestação para uma rediscussão dos projetos que tramitam sobre a reforma
previdenciária e trabalhista, que desta forma de manifesto como a UVB, que possa adquirir o respeito,
e ver o ajuste e debate necessário, não sobre pressão e manifestação levianas, não atende a classe
trabalhista. Um exemplo e o auditório em Brasília utilizado a CNTC Confederação Nacional dos
trabalhadores no Comercio, um verdadeiro palácio, com hotelarias, auditórios luxuosos, com um dia de
contribuição do trabalhador, que as bases não usufrui e esta lá em Brasília, dirigidas por pessoas
suposta lideres sindicais. Pediu vistas pelo projeto de lei sobre as diárias que não contempla e
indeniza conforme a lei federal N° 2118 lei que regula sob regime jurídico, servidores públicos da
união, por isso pedido de vista pelo Partido Progressista. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA:

Sem mais assuntos a tratar, o Presidente convocou os Nobres Vereadores para a próxima
Sessão Ordinária que será realizada no dia 03 de maio 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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