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ATA N 029/2019

Aos  cinco   (05)  dias  do  mês  de  setembro  de  dois  mil  e  dezenove  (2019),  nas

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima nona (29ª)

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, nesse momento foi realizado um minuto de silêncio em respeito aos

falecimentos de Hélio Schutz e Sunta Zanatta, em seguida solicitou ao Secretário que

fizesse  a  leitura  de  uma  mensagem.  Após,  solicitou  que  fizesse  a  leitura  da  Ata  nº

028/2019. ATA Nº 028/2019 da Sessão Ordinária, realizada em 29 de agosto, de dois mil

e dezenove (2019), foi aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE:  Conforme Boletim nº

029/2019, não houve inscrições para falar no expediente. ORDEM DO DIA: PROJETO

DE LEI N°033/2019-Altera dispositivos na Lei Municipal n° 1037, de 06 de maio de 2010,

e LC n° 033, 2015 de janeiro de 2019, e dá outras providências. Aprovado pela Comissão

Finanças e  Orçamentos e  baixado pela  Comisão de Obras e  Serviços  Públicos  para

maiores estudos. PROJETO DE LEI 038/2019-Dispõe sobre as diretrizes para elaboração

e execução da Lei Orçamentária de 2020. Executivo a abrir um Crédito Suplementar no

orçamento  municipal  vigente,  no  valor  de  R$  200.000,00  e  indica  recursos  para  sua

cobertura.  Projeto de Lei  baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores
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estudos. PROJETO DE LEI 039/2019-Dispõe sobre a criação do Programa de incentivo à

Produção de Alimentos Orgânicos e Agroecológicos, e dá outras providências. Aprovado

por  unanimidade.  PROJETO  DE  LEI  040/2019-Dispõe  sobre  o  incentivo  ao  plantio

orgânico  de  mudas  de  Laranja,  com  a  finalidade  de  comercialização  e/ou  seu

beneficiamento, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI

041/2019-Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o Programa de Melhoramento

Genético em bovinos e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE

LEI  042/2019-Autoriza  a  cobrança  de  contribuição  de  melhoria  em  decorrência  da

execução da pavimentação comunitária das Ruas abaixo descritas, dos proprietários que

não  aderirem  à  pavimentação  comunitária,  e  dá  outras  providências.  Projeto  de  Lei

baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI

043/2019-Autoriza,  define  condições  e  critérios  para  a  pavimentação  comunitária  das

Ruas abaixo descritas, e dá outras providências. Projeto de Lei baixado pela Comissão de

Justiça e Redação para maiores estudos.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Delmo Rempel;

Saudou  Senhor  Presidente,  Colegas  Vereadores,  Secretária,  Acessoria  e  demais

presentes. Primeiramente questionou sobre o andamento da Obra da Geriatria, afirma

que já foi questionado a respeito, e que como foi envestido uma quantia alta em dinheiro

gostaria de saber o porque ainda não está funcionando. Mas afirma que o motivo maior

pelo qual se inscreveu para usar a tribuna foi a notícia que envolveu a Comunidade de

Araguari nos últimos dias, afirma que há alguns anos um homem comprou uma área de

terra, na localidade, dizendo que precisava se mudar para o interior para poder criar seus

filhos com mais dignidade e tranquilidade, ele parecia ser uma pessoa boa, aprentava ser

tranquilo, porém um dia perguntou se o milho se plantava em sementes ou mudinhas, era

óbvio que não entendia nada de interior, mas como não se conhecia ele, passou por isso

mesmo,  em  seguida  ele  passou  muito  tempo  sem  aparecer  na  propriedade,  quem
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aparecia era sempre um homem que dizia ser irmão dele, que justificava a ausência do

memso  dizendo  que  ele  se  encontrava  em  Bagé.  Meio  ano  atrás  ele  retornou  a

Comunidade e começou a reformar as construções ali já existentes e construir uma casa

de alvenaria,  passou dois meses,  e  ele  foi  se tornado comunicativo e foi  criada uma

convivência  com ele.  Foi  ai  então que ocorreu toda essa situação,  na  segunda-feira,

começou uma movimentação de viaturas e policiais fortemente armados, foi ai então que

prenderam aquele homem que se dizia ser uma boa pessoa, ele está envolvido em mais

de 40 assinatos e responde a vários processos. Nesse momento parabenizou a Brigada

Militar  pelo trabalho desenvolvido e bem formulado. Afirma que o acusado não reagiu

apenas ergueu os braços e se entregou e que tudo graças a Deus teve um final feliz.

Cleonir  de  Abreu:  Saudou  Senhor  Presidente,  Coelgas  Vereadores,  Secretário  da

Agricultura  presente  na  Sessão,  e  demais  presentes.  Parabenizou  o  Secretário  de

Agricultura  pela  presensença  para  a  explicação  dos  Projetos  que  envolvem  a  sua

Secretaria, pelo trabalho que vem desenvolvendo e também pelas buscas e inovações.

Falou que finalmente aos poucos vem surgindo as mudanças solicitadas empresa RGE,

na melhoria das redes,  que estão fazendo a limpeza das mesmas com o auxilido do

maquinário  da  Prefeitura  para  empurrar  a  sujeira  e  árvores  maiores.  Pediu  para  o

Secretário de Obras que arrume as estradas da Comunidade de Porongos, pois existe um

trafego de caminhões carregados de madeira, e acaba se tornando perigoso. Nada mais

havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão para o dia (12)

doze de setembro, 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.
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