
ATA N 005/2018

Aos oito dias (08) dias do mês de março de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da

Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quinta (5ª) 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 004/2018. ATA Nº 004/2018 da Sessão

Ordinária, realizada em vinte e dois (22) de fevereiro de dois mil e dezoito (2018) foi aprovada por

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 005/2018; Não houve inscritos. ORDEM DO

DIA:  OF. GAB. Nº 015/2018 –  Solicita a devolução do Projeto de Lei nº 008/2018, de 22 de

fevereiro  de  2018;  OF.  GAB.  Nº  018/2018  –  Encaminha  resposta  pertinente  à  solicitação  do

Vereador  Delmo  Rempel;  OF.  GAB.  Nº  021/2018  – Encaminha  Projeto  de  Lei  nº  009/2018;

PROJETO DE LEI Nº 006/2018 –  Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de associação

com a Associação dos Municípios de Turismo dos Vales- AMTURVALES. Baixado pela Comissão

de Finanças e Orçamentos para maiores estudos.  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.  Baixado pela  Comissão  de Justiça e  Redação para  maiores

estudos.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS: GUILHERME  SAMUEL HICKMANN  (PMDB)  :

Saudou  o  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores,  Assessor,  Secretária  e  demais  presentes.

Agradeceu a presença do Secretário da Saúde Adriano, o qual explicou sobre o pedido de retirada

do Projeto de Lei que mencionava a prestação de serviços do SAMU, o qual justificou que não será

mais  renovado  pelo  alto  valor  repassado  e  pouco  benefício  para  o  Município.  Para  suprir  as

eventuais demandas de atendimento móvel, foi contatada a União Assistencial, a qual será paga por

chamadas  e  não  mensalmente.  Agradeceu  e  parabenizou  o  Vereador  Delmo  Rempel  e  demais

Comissão Organizadora da Cavalgada Municipal pelo belo evento realizado, o qual surpreendeu o



Vereador pela quantidade de participantes. Agradeceu também ao Secretário de Obras, por realizar o

serviço de limpeza da Praça Municipal, que havia sido solicitado. Convidou a todos para Missa do

Padroeiro São José, no Domingo dia 11/03, às 10:00 horas e também reforçou aos que se interessam

pelo almoço o valor é de R$ 25,00 com o ingresso e, aos que quiserem vir apenas para prestigiar a

festa o valor do ingresso é de R$ 10,00. Finalizou desejando um Feliz dia da Mulher a todas as

munícipes,  em especial  à sua mãe Siléria e as colegas Vereadoras.  NELCÍ ARIOTTI MAFFI

(PP):  Saudou  o  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores,  Imprensa  e  demais  pessoas  presentes.

Saudou especialmente as mulheres pelo seu dia. Reforçou o Convite do Vereador Guilherme para a

Festa do Padroeiro São José, que terá a seguinte programação: 9:00 horas -  Roda de Chimarrão;

10:00 horas – Missa na Matriz; 12:00 horas – Almoço e após,  a reunião dançante e sorteio da Ação

Entre Amigos. Agradeceu aos esclarecimentos do Secretário da Saúde, Adriano Bergmann, quanto a

não renovar o convênio com o SAMU, onde a Vereadora, que está no meio da saúde, vê que o

SAMU deixou a desejar para nosso município pela demora no atendimento. Finalizou com uma

linda  mensagem intitulada  “Ser  Mulher”.  LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB):  Saudou  os

Colegas Vereadores e demais presentes. Parabenizou a Organização da Cavalgada Municipal, pelo

belo evento, ouvindo muitos elogios. Com satisfação comentou sobre a rodada da Copa Integração

que aconteceu no município, a qual o XV de Novembro participa, sendo muito gratificante ver

todas  as  pessoas  envolvidas  e  também o público  que veio  assistir  com tamanha empolgação a

retomada dos jogos de futebol. Por fim, parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia. Nada mais

havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia quinze (15) 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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