ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 013/2020

Aos quatorze (14) dias do mês de maio de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima terceira (13ª) 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, Mário Antônio
Cândido, Marciano Antônio Favaretto, Guilherme Samuel Hickmann, Nadir Paulo Burghardt, Nelci
Ariotti Maffi e Tiago André Ariotti. Antes de iniciar a Sessão, foi realizado um minuto de silêncio em
respeito ao falecimento da Sra. Deomila Maria Mattei Ariotti. Após 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° 012/2020. ATA N°
012/2020 da Sessão Ordinária, realizada em sete (07) de maio de dois mil e vinte (2020), foi
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N. 013/2020, não tiveram inscrições
para falar no expediente. ORDEM DO DIA: Não teve nenhum projeto para apreciação.
REQUERIMENTO N° 003/2020- o Vereador Luciano José da Silva, solicita licença para tratamento de
saúde a partir da data de oito (08) de maio de dois mil e vinte (2020), pelo prazo de sessenta (60)
dias, conforme atestado médico. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Tiago André
Ariotti, saudou Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, falou do Projeto de
Lei n° 015/2020, que sobre o valor de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) para repasse
da reforma da cozinha e lavanderia do Hospital, seria importante ressaltar para a população que a
metade deste valor foi repassado através da Câmara de Vereadores, no final do exercício de 2019.
Foi uma indicação da Câmara, se reuniu com o Executivo e foi feita esta emenda, onde o repasse foi
do Executivo e Legislativo, e considera importante mostrar aos munícipes a preocupação que nós da
Câmara temos com a comunidade. E espera que essa reforma se concretize o mais breve possível,
para oferecer uma melhor assistência médica a população e também que a Geriatria possa ser
aberta. Falou também da estiagem que o município está enfrentando, uma das mais severas que o
município já teve, mas esta semana a chuva que tivemos, já ajudou muito. Conversou com o
secretário da Agricultura e o capataz, e informaram que é desde Janeiro que estão levando água
para as famílias e para as todas localidades do município, foi feito um levantamento com base no
mês de Abril, e foram atendidas mais de 50 famílias e propriedades, foram aproximadamente 160
mil litros de água para consumo humano e 300 mil litros de água para consumo dos animais. É
importante ver o trabalho que a Administração, a Agricultura e demais funcionários vem fazendo,
muitas vezes trabalhando aos Sábados e Domingos, para atender da melhor forma possível as
famílias e propriedades. E desejar para que venha mais chuva nos próximos dias para poder
normalizar a situação. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

sessão, para o dia vinte e um (21) de maio, 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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