ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 027/2019
Aos quinze (15) dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (2019), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima sétima (27ª) 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, Mario 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, Tiago
André Ariotti, 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 026/2019. ATA Nº 026/2019 da Sessão Ordinária,
realizada em oito de agosto de dois mil e dezenove (2019), foi aprovada por unanimidade.
EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 027/2019, não houve inscrições para falar no
expediente. ORDEM DO DIA: MENSAGEM MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N°
033/2019-Altera dispositivos na Lei Municipal n° 1037, de 06 de maio de 2010, e LC
n°033/2019, de 15 de janeiro de 2019, e dá outras providências. PROJETO DE LEI
034/2019-Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o contrato administrativo temporário de
professor, autorizado pela Lei Municipal n° 1622/2019, de até 25 horas semanais, e dá
outras providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.
Requerimento nº 009/2019 – Pedido de informação. Autoria: Mesa Diretora: Solicita
informações/esclarecimentos quanto às atribuições do servidor ocupante do Cargo de
Auditor Público do Controle Interno. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Mário Antônio Candido; Saudou Senhor Presidente, Colegas Vereadores
Secretária, Acessoria, Professoras e demais visitantes. Primeiramente falou sobre a
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presença das Professoras pela quinta vez na Sessão, na espera de um Projeto, que trata
das férias e recesso escolar das mesmas, que a príncipio, viria para apreciação dos
Vereadores. Disse ter prometido uma resposta em relação ao tal Projeto e que por isso
fez o uso da tribuna, para dizer que por enquanto não virá nada sobre o assunto para
Câmara. Parabenizou as professoras pela luta constante em defesa a seus direitos,
afirma ter uma filha formada na área, e que sabe o esforço que isso requer. Agradeçeu ao
Senhor Presidente pelo convite para a cerimônia de formatura da Brigada Militar, fala que
não pode ir pois já tinha compromisso para essa data, disse que em uma conversa com o
Senhor Presidente, Tiago, foi informado que provavelmente a nossa cidade vai contar
com o apoio de novos Brigadeanos, e que espera que eles sejam como os que já
trabalham aqui, pessoas do bem. Relata que também já foi multado por eles, mas porque
estava errado. Aproveitou para parabenizar a Brigada Militar aqui da nossa cidade, pelo
ótimo trabalho que nos prestam, dizendo que entende a demora em algumas
circunstâncias, pois os mesmos atendem a vários municípios ao mesmo tempo. Relata a
fala do Comandante, Ricardo, em um dia em prestou alguns esclarecimentos na Câmara
para os vereadores onde ele disse que todos os dias quando sai de casa para trabalhar
não sabe se vai voltar para rever sua família e seus filhos, relato que o fez ficar muito
emocionado. Falou também que sua filha, Jéssica, queria prestar concurso para seguir
carreira militar, e que pediu muito para que ela não fizesse, pois quando chega um
chamado para a brigada, os policiais nunca sabem o que os espera. Falou ainda que no
dia em que houve o assalto aqui no Banrisul, foi ele quem chamou a Brigada, mas que
depois se arrependeu, pois se houvesse um confronto podia ser que matariam um dos
nossos policiais o que o deixaria se sentindo culpado. Agradeceu o Secretário de Obras
pelo ótimo trabalho realizado nas estradas de Arroio Abelha. Comunicou que a princípio
até o final deste ano será concluído o trecho de asfalto que dá acesso à cidade, que o
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Vice-Prefeito e o Secretário de Obras foram a Porto Alegre assinar os papéis. Nada mais
havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão para o dia (22)
vinte e dois de agosto, quinta-feira, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.
E para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente e Senhor Secretário da Mesa.

TIAGO ANDRÉ ARIOTTI
Presidente

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO
Vice-presidente

DELMO REMPEL
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