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ATA N 025/2018

Aos dois (02) dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da

Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima quinta (25ª) Reunião Ordinária da

Segunda Seção 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

024/2018. ATA Nº 024/2018 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e seis (26) de julho de dois

mil  e  dezoito  (2018)  foi  aprovada por  unanimidade.  EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº

023/2018.  Não  houve  inscritos.  ORDEM DO DIA: OF. GAB.  Nº  065/2018  –  Encaminha

Projeto de Lei  nº 031/2018, nº 032/2018,  nº 033/2018, nº 034/2018 e Balancete  da Receita,

Despesa e Verificação referente ao mês de julho de 2018. OF. SEADP. Nº 006/2018 – Comunica

que solicitação do Vereador Tiago André Ariotti, através da Indicação nº 004/2018 foi atendida

pelo poder Executivo, através de confecção e envio de Ofício. PROJETO DE LEI Nº 031/2018

–  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um Crédito  Especial  de  R$  25.300,00  no  orçamento

municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO

DE  LEI  Nº  032/2018  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um  Crédito  Especial  de  R$

271.500,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por

unanimidade.  PROJETO DE LEI  Nº  033/2018  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um

Crédito  Especial  de  R$  500,00  no  orçamento  municipal  vigente  e  indica  recursos  para  sua

cobertura.  Aprovado  por  unanimidade.  PROJETO  DE  LEI  Nº  034/2018  –  Autoriza  o

Município a participar do programa de execução de serviços de escavadeira ou equipamentos
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similares,  oferecidos  pelo CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA ASSUNTOS

ESTRATÉGICOS DO G8 – CIPAE G8, e dá outras providências. Baixado pela Comissão de

Justiça  e  Redação  para  maiores  estudos.  REQUERIMENTO Nº  006/2018,  de  autoria  do

Vereador Delmo Rempel -  Solicita esclarecimentos acerca do andamento das concessões dos

incentivos criados por meio da LEI Nº 1004 de 04 de Dezembro de 2009, que “dispõe sobre o

Programa de Incentivos à Implantação, Reforma e Ampliação de Benfeitorias para a criação de

suínos  e  aves  no  município  de  Sério”.  Solicita  também,  saber  quantos  munícipes  abriram

protocolo requerendo tal benefício, bem como, quantos pedidos estão pendentes de apreciação.

Aprovado  por  unanimidade.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS: DELMO  REMPEL (PDT):

Saudou  o  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores,  Secretária,  Assessor,  Imprensa  e  demais

presentes.  Falou sobre o seu requerimento,  pois a Lei já existe desde 2009 e estão havendo

problemas quando a concessão dos incentivos, pois várias pessoas protocolam e nem todas o

recebem. Ainda com este requerimento, o Vereador pede que o Executivo passe uma lista dos

que  já  foram beneficiados  e  quantos  estão  esperando  o  deferimento  do  protocolo  para  que

recebam o valor que está previsto em Lei, pois provavelmente estes produtores se organizaram

para o receber. O Vereador pede que, se esta lei não vale para todos que então ela seja revogada,

pois é necessário haver igualdade. O Vereador lembrou da Lei que foi criada pelo Legislativo,

que menciona que quando falece algum munícipe e/ou ente querido seria feito um minuto de

silêncio na Câmara de Vereadores, e, pede que esta volte a vigorar na Casa.  NADIR PAULO

BURGHARDT (PDT):  Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, Assessor, Secretária,

Imprensa,  Rádio  Sentinela  FM  e  demais  presentes.  Comentou  que  na  última  semana  foi

procurado por um morador de São Francisco, o qual colocou para o Vereador que a rede ou poço

estaria com problemas pois não está havendo um abastecimento correto de água. Pede que o

Executivo tome providências e se, realmente não tiver água para abastecer o morador, que ao

menos não seja cobrado o valor dele. Falou sobre o Projeto de Lei nº 034/2018, o qual vê com

bons olhos, já que o município depende da agricultura e precisa destas máquinas. Mesmo assim,
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o Vereador acredita que estas máquinas deveriam ser melhor escaldas, para atender a todos da

mesma forma. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima

Sessão para o dia nove (09) de agosto 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. 

LUCIANO JOSÉ DA SILVA       TIAGO ANDRÉ ARIOTTI           NELCÍ ARIOTTI MAFFI
Presidente                                       Vice-presidente                                Secretária
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