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

ATA DA 11° SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/05/2017
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 03 dias do mês de maio 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 Angela Gelsdor Dumke que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Foi colocada em apreciação e votação a Ata de número 010/2017, da sessão
ordinária realizada no dia 28 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: Vereador
Silomar Garcia Silveira (PP) – Cumprimentou a todos vereadores, servidores da casa,
assessora jurídica Sâmera, Edgar Hibner, vice presidente do Partido Progressista de Novo
Cabrais, João Ronaldo Ferreira líder comunitário, falou sobre uma situação que o município
deve resolver, de interesse publico, de casos como do vereador Álvaro o qual não se sabe
o encaminhamento, mas outro do Senhor Edgar Hubner, que tem um imóvel que foi negado
o Abitce de alvará para estabelecimento comercial por suposto alinhamento. O Senhor
Presidente Renildo pediu o aparte, e disse: não houve negação de abite-se ou alvará, por
parte da Prefeitura, por que ate o momento não houve pedido de abite-se pelo senhor
Edgar, e não há nem um processo administrativo desse tipo. Assim o vereador Silomar
postergou sua colocação para futuramente se manifestar e apresentar um processo
administrativo e aguardar seu despacho para retomar a discussão sobre o assunto.
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ORDEM DO DIA: Vereador – Pedro Henrique Gewehr - (PMDB) - Pedido de
Providencia n° 016/2017, que seja encaminhado um oficio a EGR, que veja a possibilidade
de colocação de 2 paradas de ônibus entre o trevo de Cachoeira e a rotula de acesso a
Novo Cabrais, , pois a parada mais próxima fica na rodoviária, dificultando para as pessoas
deslocamento para a prefeitura, posto de saúde e demais estabelecimentos do município
que piora nos dias de chuva. Pedido de Providencia n° 017/2017, que seja encaminhado
ao Executivo Municipal juntamente com a Secretária de Educação que estude a
possibilidade de recolocar livros, e arquivos que estão na Escola Miguel Fachin, localizada
na Linha São João, pois os livros, arquivos e outros materiais escolares estão se
estragando podendo ser utilizados em outras escolas. Pedido de Providencia n°018/2017,
que seja encaminhado ao Executivo Municipal juntamente com a secretaria do Meio
Ambiente que estude a possibilidade de colocar lixeiras grandes na entrada do corredor
que vai para o Ipiranga, corredor que vai para a casa do Jeto, Gislaine, Cita e demais
moradores daquele corredor. Também que seja colocada uma junto a Igreja do Cerrito, pois
o caminhão do lixo não entra nesses corredores citados, gerando assim acumulo de lixo
nas residências. E no Cerrito isso se faz necessário por que o caminhão passa só uma vez
por mês e naquela localidade tem um salão que é muito utilizado para festas o que
acumula muito lixo, também existem dois estabelecimentos comerciais nas proximidades.
Vereador Álvaro Luiz scheffel – (PDT)- Pedido de Providencia n° 019/2017, que seja
encaminhado ao executivo municipal juntamente com a Secretaria de Obras que a mesma
providencie a retirada dos canos quebrados substituindo por novos na entrada da
propriedade do Senhor Alexandre Petermann proprietário do estabelecimento comercial na
Linha Pfeifer em Novo Cabrais, pois hoje este bueiro encontram- se entulhado devido aos
canos quebrados e a água acaba trasbordando na estrada invadindo o pátio do Senhor
Sergio Karsburg. Pedido de Informação n° 002/2017, Solicito ao Executivo Municipal junto a
secretaria responsável, que o mesmo informe ao nobre vereador qual o valor arrecadado pelos
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cofres municipais nos primeiros quatro meses da atual administração e também qual o percentual
gasto neste período, tal informação

se faz necessário pois o vereador e muito cobrado

pelos munícipes de como que andam as finanças do município e o mesmo tendo esta
informação poderá dar a informação mais ou menos precisa. Pedidos de Providencias e
Pedido de Informação aprovados 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° 038/2017, da Nova redação ao Art. 9° da lei
Municipal N° 1.034/2009 de 26 de maio de 2009 e Art. 6° inciso 1, 2, 3 da lei Municipal
N°379/2002 de 14 de junho de 2002 e alterações posteriores, e Dá Outras Providencias,
Aprovado. Projeto de Lei n°039/2017, Autoriza o Município a cobrir despesas de Evento
previsto no calendário de eventos do Município de Novo Cabrais para 2017. Aprovado.
Projeto de Lei n° 040/2017, Autoriza a abertura de credito suplementar por redução e da
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: Vereadora Angélica Maria Cerentini de
Franceschi (PP), Cumprimentou a todos vereadores, comentou que usara este espaço para dizer
que e coordenadora do Jantar Italiano do Cortado, representar a etnia Italiana, e o grupo de Damas
Enlace, estender e reforçar o convite para o Jantar Italiano, no próximo sábado, a todos vereadores
suas famílias, com a seguinte programação, 18:00 abertura do pavilhão, as 19:00 acolhida com
cantos típicos italianos, cantadas pelo ex-vereador Luciano Piazza e seu filho, as 19:30 inicio do
jantar com mais de 42 pratos e 53 sabores diferenciados, as 22:30 inicio do Show cultural com
banda Stela di Pietra de Itá, de SC, e as 23:00 inicio do baile com banda Stella di Pietra
.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 08 de maio 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 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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