ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 024/2019
Aos vinte e seis dias (26) dias do mês de julho de dois mil e dezenove (2019), nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima quarta (24ª)
Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann
de Abreu, Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, Mário Antônio Candido, Marciano Antônio
Favaretto, Guilherme Samuel Hickmann, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti Maffi e Tiago
André Ariotti, após verificada a presença do número regimental, o Senhor Presidente,
abriu os trabalhos em nome de Deus. Saudando colegas Vereadores e demais presentes,
solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. Após, solicitou que fizesse
a leitura da Ata nº 023/2019. ATA Nº 023/2019 da Sessão Ordinária, realizada em 18 de
julho de dois mil e dezenove (2019), foi aprovada por unanimidade. Conforme Boletim n°
024/2019. Não houve inscrições para falar no expediente. ORDEM DO DIA: PROJETO
DE LEI N° 031/2019-Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de
R$ 329.044,73, no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. A
provado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 032/2019-Autoriza o Poder Executivo a
abrir um Crédito Especial no valor de R$ 125.000,00, no orçamento municipal vigente e
indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Cleonir de Abreu: Saudou Senhor Presidente, colegas Vereadores,
Secretária, Assessora e demais presentes. Pediu a melhoria de estradas para dois
moradores do interior, sendo um Décio Schimits morador de Colônia Sério onde o trecho
se encontra bastante debilitado, e o outro Armelindo Gusson, afirma não ter ido verificar o
trecho citado por Armelindo. Falou sobre o Projeto de Lei 032/2019, que se refere a um
Crédito para instalação de uma academia, na Área da antiga Avipal, dizendo que gostaria
de saber como anda a situação atual dessa área de terra, e se às escrituras estão em dia,
dentro da legislação e aprovadas no Registro de Imóveis. Nada mais havendo a constar, o
Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia (01) primeiro de Agosto,
quinta-feira, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E para constar, lavrouse a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente,
Senhor Vice-Presidente e Senhor Secretário da Mesa.
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