ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 009/2020
Aos nove (09) dias do mês de abril de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara Municipal
de Vereadores, foi realizada a nona (09ª) Reunião Ordinária, da Quarta Sessão 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 Cândido, Marciano Antônio Favaretto, Guilherme Samuel Hickmann, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti Maffi e Tiago André
Ariotti. Verificada a presença do número regimental, o Senhor Presidente, Guilherme Samuel Hickmann, abriu os trabalhos em nome de Deus, saudando colegas Vereadores e demais presentes. Solicitou que a Secretária fizesse a leitura de uma mensagem, logo após pediu que o Vice-Secretário
fizesse a leitura da Ata n° 008/2020. ATA N° 008/2020 da Sessão Ordinária, realizada em dois (02)
de abril de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim
N. 009/2020, não tiveram inscrições para falar no expediente. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete
N° 029/2020, foi apresentado o PROJETO DE LEI N° 010/2020. PROJETO DE LEI N° 010/2020– Autoriza o poder executivo, em função dos impactos da pandemia COVID-19, prorrogar os prazos para
pagamento do IPTU/2020, taxas de Vistoria e de Localização, Licença dos Estabelecimentos, Taxa
do Alvará Sanitário, validade de Alvará Sanitário, as taxas de água, ISS, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Delmo Rempel, falou da preocupação com a
epidemia do Corona vírus, que está se agravando cada vez mais nas regiões, e agora com a vinda do
inverno, não se sabe quando irá terminar, e com certeza gerar muitos problemas a economia. Em
relação a isso comentou dos convênios como jornal, e outras prestadoras de serviços contratadas
pela Câmara, de ver algum desconto no valor, e também deu a ideia dos colegas vereadores sobre
algum desconto em seus subsídios, para reverter a comunidade, não por questão política, mas para
demonstrar a preocupação com os munícipes. Comentou novamente sobre a situação da falta de
água, sobre a safra no geral não foi produtiva, como o fumo. E se a seca persistir, com certeza nosso
município, vai ter problemas futuros. Falou sobre o projeto aprovado, que prorroga o vencimento
dos pagamentos, as pessoas estavam preocupadas em relação aos vencimentos, já que a prefeitura
está fechada para atendimento externo. Falou que os colegas Vereadores deveriam divulgar o novo
prazo para os moradores e comunidade. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após
convocar a próxima sessão, para o dia dezesseis (16) de abril, 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 Senhora Secretária da Mesa.
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