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ATA N 026/2018

Aos nove (09) dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da

Câmara Municipal  de Vereadores,  foi  realizada a  vigésima sexta (26ª)  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

025/2018. ATA Nº 025/2018 da Sessão Ordinária, realizada em dois (02) de agosto de dois mil e

dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 024/2018.

Não houve inscritos.  ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 069/2018 – Encaminha Projeto de Lei

Substitutivo ao Projeto de Lei nº 034/2018, de 01 de agosto de 2018. OF. SEAD Nº 006/2018 –

Informa sobre recursos e repasses recebidos.  PROJETO DE LEI Nº 035/2018 –  Autoriza o

Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de

R$  20.000,00  e  indica  recursos  para  sua  cobertura.  Aprovado  por  unanimidade.

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou

o  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores,  imprensa  e  demais  presentes.  Falou  sobre  a

importância do Projeto de Lei que foi aprovado, abrindo crédito para pagamento das despesas da

máquina  do  consórcio  do  G8,  pois  sabe  que  existe  muita  procura  nos  serviços  de  uma

escavadeira hidráulica. Lembra que o município também possui duas escavadeiras hidráulicas, e,

infelizmente, há dois meses apenas uma vem sendo utilizada para trabalhar. O Vereador deixou

bem claro que não está entrando no mérito da licença do funcionário que trabalharia na máquina,

mas sim, no porquê de não ensinar a outro funcionário a trabalhar neste equipamento, tendo em
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vista a sua importância para determinados serviços. Se mais funcionários fossem treinados, esta

máquina não precisaria ficar parada nas férias de seus operadores, estando sempre a disposição

de  quem as  precisa.  Nada  mais  havendo  a  constar,  o  Senhor  Presidente  após  determinar  a

próxima Sessão para o dia dezesseis (16) 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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