ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 021/2018
Aos cinco (05) dias do mês de julho de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima primeira (21ª) 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
020/2018. ATA Nº 020/2018 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e oito (28) de junho de dois
mil e dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Não houve expediente.
ORDEM DO DIA: Não houve Ordem do Dia. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NELCÍ
ARIOTTI MAFFI (PP): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes.
Parabenizou e agradeceu o pessoal do Sicredi que fez um mutirão de limpeza na gruta,
colocando lixeiras de coleta seletiva. Agradeceu ao Secretário Carlos Brandt, pela limpeza de
algumas ruas que a Vereadora havia pedido há algum tempo. Comentou que participou do Dia da
Vovó na escola Adélia Corbellini, onde pode ver a felicidade estampada no rosto de cada criança
por estarem confraternizando com suas vovós, e também acha muito importante esta integração
entre a família, mostrando sua importância desde cedo. DELMO REMPEL (PDT): Saudou o
Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Pediu ao Senhor Presidente, que é
eletricista da Prefeitura, que quando tivesse oportunidade que passasse na Comunidade de
Araguari para arrumasse algumas lâmpadas dos postes de luz que estão ou queimadas ou com
mau funcionamento. Comentou sobre o investimento que está sendo feito na Localidade de
Araguari, por um Boliviano, que pretende instalar uma estação de confinamento de gado. O
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Vereador, que ainda está tentando entender o porquê este senhor está se instalando justamente no
município de Sério para tal empreendimento, questiona o Poder Executivo que ainda não foi até
lá ver do que se trata, pois se realmente sair o empreendimento o Município irá arrecadar muito
dinheiro. Pediu sobre o Projeto que trata de auxílio aos empreendedores no Município, se está
sendo pago ou não. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a
próxima Sessão para o dia doze (12) de julho 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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