ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 035/2019
Aos dezessete (17) dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (2019), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima quinta (35ª) 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, em seguida solicitou ao
Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. Após, solicitou que fizesse a leitura da Ata nº 034/2019.
ATA Nº 034/2019 da Sessão Ordinária, realizada em 17 de outubro, de dois mil e dezenove (2019), foi
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 035/2019, não houve expediente.
ORDEM DO DIA; PROJETO DE LEI 044/2019-Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito
Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 217.650,00 e indica recursos para sua
cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Cleonir de Abreu; Saudou Senhor
Presidente, colegas vereadores e demais presentes, Primeiramente, parabenizou as comunidades pelas
festividades, e pela inicitiativa de troca de visitas para eventos, pois são atitudes como essas que fazem as
coisas prosperarem, e que também mantem a sobrevivência das comunidades pequenas. Parabenizou a todos
os professores em especial a sua esposa, e sua primeira professora, a Ivaniza Corbelini pela passagem do seu
dia. Comentou que os pais devem sempre caminhar juntos com a escola, respeitar, e ensinar seus filhos a
respeitarem os professores pios são um pilar essencial para a formação do ser humano. Retomou o assunto
do vale-alimentação que é pago aos funcionários públicos, lançou a idéia de ser feito uma espécie de cheque
incentivo, para assim, facilitar a troca nos comércios locais. Nada mais havendo a constar o Senhor
Presidente após convocar a próxima sessão para o dia (24) vinte e quatro de outubro, 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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