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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
6ª LEGISLATURA – 1° Período Legislativo ANO 2017.
ATA DA 12º SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/05/2017
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 08 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 a Vereadora Angélica Maria Cerentini de Franceschi que fizesse a leitura de um
trecho da Bíblia Sagrada. Foi colocada em apreciação e votação a Ata de número
011/2017, da sessão ordinária realizada no dia 03 de maio 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 Álvaro Luiz Scheffel –
Pedido de Indicação 007/2017, que estude a possibilidade da colocação de mais
reservatórios de água na localidade do Cerrito junto a propriedade de Valdinho Gustavo
Müller. A indicação se faz necessária pois o Vereador que solicita a mesma, esteve no
local dia 04 de Maio de 2017 e constatou que a uma grande sobra de água no reservatório
lá existente, com a colocação mais reservatórios está água poderá ser distribuída para
mais localidades, e quem sabe podendo chegar até a Sede do Municipio, dependendo dos
reservatórios que lá forem colocados. Requerimento aprovado por unanimidade.
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Vereadora - Angélica Maria Cerentini de Franceschi - (PP) – Pedido de
Providência 020/217 que seja encaminhado ao executivo Municipal juntamente com a
secretaria de obras, a abertura ou afundamento no Arroio Barriga próximo a moradora Tânia
Cerentini. A moradora se encontra preocupada que o arroio está com nível alto e com
qualquer chuva ultrapassa a barranca e que atingirá sua morada novamente, vendo a
situação dos moradores que possam ser atingidos nesta área se o arroio ultrapassar o limite,
vejo a necessidade de tomar providências agora para que não haja mais danos e prejuízos
futuros e indico que seja colocado pedras grandes, não só cascalho fino tirado do leito como
já foi feito. Para não ter que fazer este trabalho tantas vezes e que se tenha eficácia nos
resultados, gostaria que o Senhor Prefeito André de Lacerda ajudasse, como estou fazendo
cobrando junto a Secretaria do Meio Ambiente do Estado para que haja agilização no Projeto
que está em andamento no Estado para contenção do Arroio Barriga.
Requerimento
aprovado por unanimidade. PROJETOS DE LEI: Projeto de Lei Nº 036/2017 – Que dispõe
sobre a regime de concessão de diárias ao Prefeito, Vice-Prefeito, servidores e colaboradores
do Poder Executivo e Dá 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, demais pessoas que
estavam na casa, ocupou o espaço para falar sobre seu requerimento que foi bem discutido
pelos colegas Vereadores, falou que já é a segunda vez que a moradora Tânia Cerentini pede
está providencia, e que ontem falou com o Prefeito André, em questão do Arroio Barriga, para
que seja feito a abertura ou afundamento naquela região onde fica próxima à residência dela,
muito preocupada, o questionamento é que qualquer chuva que vier a agua vai invadir
novamente a casa dela, onde atinge até dentro de casa, então é uma preocupação muito
grande eu estive lá e vi, e está precisando mesmo de abertura e estou sugerindo com este
pedido para que seja feito uma colocação de pedras grandes, não adianta tirar, abrir o leito do
arroio, colocar cascalho que com o passar dos dias some das beiradas, e na primeira chuva
leva tudo embora. Então eu diria, que na minha visão teria que ser colocadas pedras grandes
e colocacar principalmente nessa região onde afeta não só a ela como os demais moradores
inclusive nosso colega Mauro sabe bem disso, então a gente vê a dificuldade das pessoas
quando chove, vocês não sabem o sentimento de ver as pessoas que qualquer tempestade
que se prepara em questão do arroio, por causa das enxurradas que invadem as casas. Então
é uma preocupação muito grande não só da moradora Tânia, mais também dos demais
moradores ali da região que atinge até na localidade do senhor Amilton Bataioli, se não
atingindo os demais moradores ali perto da ponte, então é uma preocupação muito grande
dos moradores e minha também, e ela pediu encarecidamente para que a Administração faça
isso, que eu fizesse esse pedido aqui na casa, então como pedido já fiz várias vezes, foi feito
a contenção, só que na primeira chuva que vem se vai a contenção e o serviço vai todo fora
então é por isso que eu estou questionando, fazer uma coisa mais bem feita, nem que leve
um tempo a mais, mas que seja colocado pedras grandes para que isso não aconteça mais,
até conseguirmos, tomara que saia esse Projeto do Estado, porque um Projeto de R$
300.000, é simplesmente um projeto, não é então no caso o assoreamento do arroio, então há
uma preocupação, o colega Silomar, sugeriu que a gente vá a Mampituba, para ver o que foi
feito lá, e eu acho muito interessante esta ideia e estou junto, sei que vocês sabem que eu
trabalho com isso. Sugiro a gente ir a Mampituba, para conhecer o que foi feito lá, que sabe a
gente conseguir resolver todos nós juntos esta situação do Arroio Barriga no Cortado. Falou
também sobre o jantar italiano, que aconteceu no dia 06, agradeceu a presença de quem
pode estar lá os Vereadores, agradeceu ao Prefeito Municipal que esteve presente ao VicePrefeito, as soberanas que estavam presentes, isso para nós é muito importante para o Grupo
de Damas Enlace que muitas delas, todas aquelas mulheres, são 28 amigas, que se deram
Av. 28 de Dezembro S/Nº, CEP: 96545-000, (51) 3616-5015, cmnovocabrais@yahoo.com.br

3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
6ª LEGISLATURA – 1° Período Legislativo ANO 2017.
para fazer o jantar italiano. A banda animou muito bem, as pessoas muitos visitantes de fora
pessoas de toda a região de Novo Cabrais e também o pessoal de Novo Cabrais. Eu vejo a
importância deste evento para o município, quando a gente fala do jantar italiano do Cortado,
se fala de Novo Cabrais e esta é a função da cultura, e eu sinceramente luto pelo jantar
italiano junto com as mulheres, sou associada pelo Grupo Enlace também para que a gente
não deixe morrer está etnia tão importante dentro do município de Novo Cabrais e que hoje
vai levando o nome do município para todos os centros não só do Rio grande do sul, mais
também de Santa Catarina que vieram prestigiar o tão bem falado jantar italiano, agradeço a
todas as pessoas que participaram, aos colaboradores que nos ajudaram, as empresas
patrocinadoras aos Vereadores ,a Câmara de Vereadores que também nos ajudou, a Emater,
afinal, a família Dickow que também nos ajudou, e por isso não foi cobrado ingresso para o
baile, tinha a parte da banda e mais um show, era livre porque a família Dickow colaborou
com a banda neste questionamento, isto saiu quase de última hora já estávamos preocupados
em questão de valores, que não ia dar pra cobrir com as despesas que a gente tem, pra poder
chegar ao patamar que está hoje o Grupo Enlace tem muitas despesas, obrigado a todas as
empresas que nos ajudaram.Vereador Delcio Maus (PT) – Cumprimentou a todos
vereadores, assistentes que prestigiam a esta casa, e funcionários da casa, falou que esteve
no jantar italiano, que estava bem organizado, bastante gente de fora do Municipio, alguns
Vereadores, parabenizou a organização do jantar italiano e que continue assim, e que
também esteve na festa do Capão do Veado, e que também estava muito bem organizada, o
pessoal da diretoria estão de parabéns pelo ótimo almoço e boa música. Falou que não tinha
ocupado o espaço nas duas últimas sessões, falou sobre a mobilização do dia 28 de abril,
sobre um assunto que diz respeito a aposentadoria, e que ele já rodava de ir para grupos para
se manifestar e que quem quisesse se manifestar, é muito importante alguma coisa foi
alcançada, através das mobilizações no Brasil e no Rio Grande do Sul e vejo que ainda tem
muita coisa pra gente lutar, porque eu acho que não se deve cobrar mensalidade para o
pequeno agricultor, neste ano mesmo complicado, então uma mensalidade dependendo do
valor cada pessoa da família vai ser obrigado a pagar, então vejo que a gente tem que
continuar lutando. Parabenizou o prefeito não só aqui no Cabrais, e em vários outros
Municípios da região, porque estes Municípios pequenos também dependem da agricultura,
parabenizou o prefeito de Candelária. Falou que iniciou a vacinação da febre aftosa e que
todos agricultores devem vacinar seus gados. 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 15 de maio 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 Mateus Adolpho Luiz, 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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