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ATA N 006/2019
Aos quatorze (14) dias do mês de março de dois mil e dezenove (2019), nas

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a sexta (6ª) Reunião

Ordinária da Terceira Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de

Sério. Antes de dar início a sessão ordinária foi reservado um minuto de silêncio, em

memória ao falecimento de Irma Rossini. Estando presentes os seguintes vereadores:

Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, Luciano José

da Silva, Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti Maffi, Sandra

Regina  Brandt  Werner  e  Tiago  André  Ariotti,  e  verificada  a  presença  de  número

regimental, o Senhor Presidente, Tiago André Ariotti, abriu os trabalhos em nome de

Deus. Saudando colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que

fizesse a leitura de uma mensagem. Após, solicitou que fizesse a leitura da Ata nº

005/2019. ATA Nº 005/2019 da Sessão Ordinária, realizada em sete (07) de março de

dois mil e dezenove (2019) foi aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE:  Conforme

Boletim nº  006/2019;  O Vereador  Nadir  Paulo  Burghardt,  pediu  apoio  aos  colegas

vereadores para a aprovação do seu requerimento, 002/2019. E o Senhor Presidente,

Tiago André Ariotti, também escrito, explicou os Projetos N°006/209 e N°007/2019 e

falou sobre a importância de serem votados na presente sessão.  ORDEM DO DIA;

OFICIO DO GAB. 020/2019-Encaminha Projetos de Lei N° 006/2019 e N°007/2019. Projeto

de  Lei  006/2019-Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um  Crédito  Especial  de  R$

20.000,00  no  orçamento  municipal  vigente  e  indica  recursos  para  sua  cobertura.

Aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei 007/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a

abrir um Crédito Especial de  R$ 20.000,00  no orçamento municipal vigente e indica

recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 002/2019 –
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Autoria  do  Vereador  Nadir  Paulo  Burghardt; Solicita  relatório  de  atividades

realizadas pela empresa  VERSA CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA,  desde sua

contratação no ano de 2014.  Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:

Sandra  Regina  Brandt  Werner;  Saudou  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores,

assessora, Secretária e demais presentes. Convidou a todas as mulheres a se fazerem

presentes no evento  em homenagem ao seu dia,  realizado no dia  (18)  dezoito  de

março, pela Administração Municipal. Falou sobre o evento, local e horário da saída de

ônibus nas comunidades do interior. Comentou também sobre o campeonato de bocha

que teve início na segunda feira dia 11 de março, e sobre o campeonato de canastra

que  começou  no  dia  19  de  março.   Destacou  estar  muito  feliz  por  ter  visto  uma

reportagem no jornal A Hora que falava sobre o plantio da pitaya em nosso município,

disse que esse trabalho está trazendo desenvolvimento para Sério,  parabenizou ao

Vice-Prefeito pela iniciativa. Falou também sobre o massacre que ocorreu na escola

em São Paulo, disse que episódios como este, fazem a gente pensar sobre quem

somos, em que sociedade vivemos, e o que leva pessoas a fazerem coisas assim.

Afirma que em momentos como este a gente deve refletir e pensar em como podemos

mudar esse contexto para temos uma sociedade melhor. Comentou que neste ano, a

campanha da fraternidade está trazendo uma forte  reflexão,  que seria  interessante

lermos a  campanha para  podermos adquirir  conhecimentos  e assim,  poder  melhor

refletir. Cleonir Bergmann de Abreu; Saudou Senhor Presidente, colegas Vereadores

e  demais  presentes.  Em  primeiro  momento  parabenizou  a  equipe  da  diretoria  do

hospital,  pela  luta  constante  para  evitar  o  seu fechamento.  Relata  que a  ajuda do

município para esse momento que o hospital vem passando é muito importante, até

que o mesmo consiga andar com as “próprias pernas”, e que, se vier o projeto de lei

referente a isso, para a câmara, com certeza, vai ser aprovado pelos vereadores. Falou
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sobre que em uma conversa com uma farmacêutica, em lajeado constatou que abrirá

aqui na nossa Cidade, uma filial da rede de farmácias Santa Helena, disse estar muito

feliz com o fato, mas que ainda não sabe dizer a data ou o mês que virá para Sério.

Falou sobre um ofício que enviou ao Deputado Estadual, Eduardo Loureiro, Presidente

da Comissão dos Assuntos Municipais, pedindo a marcação de uma Audiência Pública

com a empresa RGE SUL, para pedir a implantação de uma rede trifásica, pois existe

uma obra a ser realizada, no valor de, um milhão de reais em nosso município, que só

aguarda essa rede para  dar  continuidade ao processo de construção.  Disse já  ter

falado com o Secretário da Agricultura, sobre levar os agricultores para essa audiência

como forma de apoio ao pedido e também reivindicar a melhoria do fornecimento e

ajustes na rede elétrica da RGE SUL. Afirma não saber a data ainda mas que conta

com o apoio e compreensão da Administração, em dispor um transporte para o dia.

Parabenizou a equipe que promoveu a cavalgada municipal, deseja que este evento

continue acontecendo e  crescendo sempre. Nada mais havendo a constar, o Senhor

Presidente após determinar a próxima sessão para o dia (21) vinte e um de Março,

quinta feira,  encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E para constar,

lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor

Presidente, Senhor Vice-Presidente e Senhor Secretário da Mesa.

TIAGO ANDRÉ ARIOTTI     MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO         
Presidente                                  Vice-presidente

DELMO REMPEL
Secretário
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