ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 023/2018
Aos dezenove (19) dias do mês de julho de dois mil e dezoito (2018), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima terceira (23ª) 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
022/2018. ATA Nº 022/2018 da Sessão Ordinária, realizada em doze (12) de julho de dois mil e
dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 021/2018.
NADIR PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente e colegas Vereadores.
Pediu o apoio de todos os colegas para com a aprovação de sua Indicação para que ela seja
encaminhada ao Executivo e o problema do aterro seja resolvido o mais rápido possível. TIAGO
ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Saudou o Senhor Presidente e colegas Vereadores. Explicou e pediu
apoio quanto sua Indicação, pois recebeu a visita do Deputado Elton Weber e um dos assuntos
discutidos foi o acesso asfáltico da Cidade, onde o Deputado sugeriu que fosse enviado um
Ofício da Câmara de Vereadores para o Diretor Geral do DAER/RS. ORDEM DO DIA: OF.
GAB. Nº 058/2018 – Encaminha Projeto de Lei nº 027/2018, nº 028/2018, nº 029/2018 e
Balancete da Receita, Despesa e Verificação referente ao Mês de Junho de 2018; PROJETO DE
LEI Nº 027/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 20.000,00 no
orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 028/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar
no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 25.000,00 e indica recursos para sua cobertura.
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Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 029/2018 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir um Crédito Especial de R$ 20.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos
para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 003/2018, de autoria do
Vereador Nadir Paulo Burghardt – Solicita que o setor competente da municipalidade
solucione, o mais breve possível, o problema existente no aterro/muro da ponte localizada na
divisa de Linha Andreas/Venâncio Aires-RS, pois a mesma apresenta indícios de
desmoronamento. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO nº 004/2018 – de autoria do
Vereador Tiago André Ariotti: Solicita que seja apreciado por essa casa legislativa a
possibilidade de ser encaminhado um ofício para os responsáveis do DAER, a fim de que dita
autarquia preste informações acerca da previsão de reinício dos trabalhos de conclusão da RS
421. Aprovada por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: TIAGO ANDRÉ ARIOTTI
(PSB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes na Casa. Falou sobre
o sucesso do Campeonato Municipal de Futsal, parabenizando as equipes campeãs e também as
demais participantes, em especial ao público que vinha torcer calorosamente para seus favoritos.
Comentou que em conversa com o Secretário da Educação, Cultura e Desporto, Luiz Aroldi,
chegaram na possibilidade de no próximo campeonato criar categorias que abranjam as idades de
quinze à dezessete anos, tendo em vista os jovens do município que também gostam muito deste
esporte, sendo uma forma de valorizar e incentivá-los. Nesta conversa, também surgiu a
necessidade de se ter um placar eletrônico no Ginásio Poliesportivo, facilitando o entendimento
para todos que assistem ou mesmo para os juízes e jogadores, tendo em conta que o Município
de Sério é um dos únicos que ainda não o tem. Pediu novamente para que a Secretaria voltasse a
realizar campeonato de futebol sete, o qual sabe que no ano passado não houve possibilidade,
mas pede que seja tentado novamente, pois estes jogos são tão bonitos quanto os de futsal,
interagindo ainda mais as Comunidades. NADIR PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o
Senhor Presidente, o Assessor, Secretária e demais presentes. Agradeceu a Rádio Sentinela que
passa todas as semanas as informações e explicações pessoais dos Vereadores. Agradeceu aos
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colegas Vereadores por aprovarem sua indicação, pois ela foi uma solicitação dos moradores,
acompanhada de um abaixo assinado. O Vereador vê que este problema tem que ser solucionado
com caráter urgente, pois quanto mais se espera mais perigoso fica e mais se gastará. O Vereador
mencionou as reclamações que vem recebendo da comunidade em relação ao plantão médico no
Hospital, pois existe muita demora para o Médico que está de plantão chegar. Pediu para que isto
fosse resolvido, sugerindo que o médico tivesse um quarto e ficasse no hospital durante suas
noites de plantão. Comentou também sobre a decepção de alguns moradores, que pagam IPTU
alto e não tem mais visto asfaltos novos serem feitos dentro da cidade. Pediu que fosse estudada
a possibilidade de asfaltar algumas ruas novamente, pois existe a necessidade. Nada mais
havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia vinte e
cinco (25) 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.

LUCIANO JOSÉ DA SILVA
Presidente

TIAGO ANDRÉ ARIOTTI
Vice-presidente

NELCÍ ARIOTTI MAFFI
Secretária
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