
ATA N 037/2018

Ao  primeiro  dia   (01)  dia  do  mês  de  novembro  de  dois  mil  e  dezoito  (2018),  nas

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima sétima (37ª)

Reunião  Ordinária  da  Segunda  Seção  Legislativa  –  Sétima  Legislatura  da  Câmara

Municipal de Sério. Presentes os seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu,

Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, 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, em primeiro momento pediu para que fosse feito um minuto de silêncio pelo

falecimento de Helga Sthor, em seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura de uma

mensagem. Após, solicitou a Vice-Secretária que fizesse a leitura da Ata nº 036/2018. ATA

Nº 036/2018 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e cinco  (25) de outubro de dois mil e

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

035/2018; Não houve Vereadores inscritos no expediente. ORDEM DO DIA:OF. GAB. Nº

097/2018 Encaminha Projeto de Lei 049/2018. PROJETO DE LEI Nº 049/2018- Autoriza o

Município de Sério a receber da Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul, através de Termo

de Cessão  de  Direto  Real  de  Uso o  imóvel  que descreve,  e  dá  outras  providências.

Aprovado por maioria dos votos. Cleonir José Bergmann de Abreu se absteve de votar

pelo  motivo  de  que  a  obra  teve  início  antes  de  passar  pela  câmara  de  Vereadores.

REQUERIMENTO 0010/2018- Autoria do Vereador Elton Adelar Althaus - Solicita que seja

colocado uma proteção de madeira na propriedade de Darcilo Martens na Localidade de

Alto  Arroio  Alegre,  pois  se  encontra  uma  curva  bastante  perigosa  sem nem  um tipo

proteção.  Aprovado  por  unanimidade. EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:

Elton Adelar Althaus.  Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores,  Secretária e

demais presentes. Primeiramente agradeceu a aprovação do seu requerimento, pois disse

ser muito importante a sinalização com uma estrutura de madeira por haver um grande

perigo  no local.  Após elogiou  o  atual  Secretário  de  Obras,  Guilherme Hickmann,  pelo

trabalho prestado na comunidade de Sampaio, também reforçou o pedido do colega Paulo



Burghardt, para o concerto da cabeceira da ponte em divisa com Linha Andréas, disse que

os níveis de água já baixaram, e que não envolve altos custos para a realização da obra.

Acha que o serviço deve ser prestado logo, já que as águas estão baixas, antes que de

uma enchente e prejudique ainda mais, gerando mas custos para o município. Solicitou ao

órgão competente que seja colocado veneno para os mosquitos .  Nada mais havendo a

constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia oito (08) de

novembro 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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