
ATA N 006/2018

Aos quinze (15) dias do mês de março de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da

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

Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes

vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Guilherme Samuel Hickmann,

Luciano José da Silva, Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt, Nelcí Ariotti Maffi,

Sandra  Regina  Brandt  Werner  e  Tiago  André  Ariotti.  Verificada  a  presença  de  número

regimental, o Senhor Presidente, Luciano José da Silva, abriu os trabalhos em nome de Deus.

Saudando colegas Vereadores e demais presentes, solicitou a Secretária que fizesse a leitura de

uma mensagem. Após, solicitou ao Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata nº 005/2018. ATA

Nº 005/2018 da Sessão Ordinária, realizada em oito (08) de março de dois mil e dezoito (2018)

foi  aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE:  Conforme Boletim nº  006/2018; Não houve

inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 024/2018 – Encaminha Projeto de Lei nº 010/2018,

nº 011/2018 e nº 012/2018;  PROJETO DE LEI Nº 009/2018 – Autoriza o Poder Executivo a

abrir um Crédito Especial de R$ 22.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos

para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 010/2018 –Autoriza o

Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 3.620,00 no orçamento municipal vigente e

indica  recursos  para  sua  cobertura.  Aprovado  por  unanimidade.  PROJETO  DE  LEI  Nº

011/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal

vigente,  no  valor  de  R$  120.000,00  e  indica  recursos  para  sua  cobertura.  Aprovado  por

unanimidade.  PROJETO DE LEI  Nº  012/2018  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um

Crédito Especial de R$ 450.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua

cobertura. Baixado na Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.  EXPLICAÇÕES

PESSOAIS: DELMO REMPEL (PDT):  Saudou  o  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores,

Secretária e a Imprensa. Falou sobre a resposta do Executivo aos seus Requerimentos, recebendo

três folhas, as quais em apenas uma linha respondia o que havia questionado. O Vereador, que

havia questionado sobre o não pagamento de Incentivo, recebeu a seguinte resposta: “9. No mês

subsequente à criação da Lei 1459/2016, o Decreto Executivo nº 1110 suspendeu os incentivos



previstos na Lei nº 1012/2010,...”. Rempel acredita que não é necessário imprimir três folhas de

ofício para apenas responder que foi o Executivo que decidiu por não pagar mais o Incentivo aos

produtores.  Prosseguiu  falando  sobre  a  Cavalgada  Municipal,  onde  a  organização  fez  uma

avaliação,  e  esta  última  particularmente  deixa  o  Vereador  muito  orgulhoso.  Agradeceu  à

Vereadora  Sandra  e  demais  professoras,  pelas  apresentações  e  apoio  que  os  alunos  deram,

cantando  o  Hino  Rio-Grandense  na  saída  dos  Cavalarianos,  valorizando  a  cultura  e  o

tradicionalismo. Agradeceu a todas as Localidades que receberam muito bem os participantes e

também ao Vereador Guilherme por trazer animação, com sua música nas noites. Em especial,

agradeceu ao Ex-Vereador Fritz Cândido, que foi um braço direito na organização e condução e

também reforçou o agradecimento a todas as pessoas em geral que doaram seu tempo para que

tudo  ocorresse  da  melhor  forma.  Nada  mais  havendo  a  constar,  o  Senhor  Presidente  após

determinar  a  próxima  Sessão  para  o  dia  vinte  e  dois  (22)  de  março  de  2018,  encerrou  os

trabalhos invocando a proteção de Deus. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de

lida  e  aprovada  será  assinada  pelo  Senhor  Presidente,  Senhor  Vice-Presidente  e  Senhora

Secretária da Mesa. 
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