ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 043/2020
Aos vinte e nove (29) dia do mês de dezembro de dois mil e vinte (2020), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quadragésima terceira (43ª) 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, Guilherme Samuel Hickmann, Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt, Nelcí Ariotti Maffi, Sandra Regina Brandt
Werner e Tiago André 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. Logo após foi realizado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Senhor Demétrio Chiesa e do Senhor Afonso Zanatta. Solicitou que a Secretária fizesse a
leitura de uma mensagem, e após pediu para o Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata n°
042/2020. ATA N° 042/2020 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e dois (22) de dezembro de
dois mil e vinte (2020), foi aprovada por unanimidade pelos presentes. EXPEDIENTE: Conforme o
Boletim N° 042/2020, não tiveram inscrições para falar no expediente. ORDEM DO DIA: Não teve
nenhum projeto para apreciação. OFÍCIO CM Nº 071/2020- Informa sobre os valores financeiros
originados do Orçamento Anual, por não serem utilizados na cobertura desta Câmara Municipal no
exercício de 2020, poderão ser transferidos para a conta- corrente desta municipalidade. INDICAÇÃO Nº 002/2020 – DE AUTORIA DA CÂMARA DE VEREADORES, solicita que o Poder Executivo
avalie a viabilidade de repasse, de parte da sobra orçamentária do Poder Legislativo, ao CONSEPRO.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Marciano Antônio Favaretto, saudou Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, falou que esteve por doze anos nesta casa legislativa, e hoje se despede
por opção própria, e agradece a todas as pessoas que o apoiaram e estiveram juntos nesta caminhada. Agradeceu a administração que está saindo, ao Prefeito Elir, e desejou uma ótima administração a nova gestão e aos novos vereadores que estão chegando. Falou que nossa sociedade está
precisando de uma nova administração, com uma atenção voltada ao menos favorecido, pois é ele
que gera lucro ao nosso município. Optou em se afastar da política, mas não significa que estará
fora, não será mais vereador mas continuará sendo a mesma pessoa que sempre ajudou a todos.
Então se despede com orgulho desta casa legislativa, dos colegas vereadores, onde sempre trabalhou e lutou pelo bem do município e do povo. Finalizou desejando um Feliz 2021 e que talvez daqui
a algum tempo estará retornando novamente. Cleonir José Bergmann de Abreu, saudou Senhor
Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, também falou de sua despedida como vereador, pois a decisão já era de não concorrer novamente, e por motivação do partido concorreu a
candidato a prefeito, o qual não se elegeu, mas agradece a cada eleitor pela confiança. Falou da
bela campanha que fez com humildade e honestidade, e isso o deixa muito satisfeito, e quer ainda
agradecer a todos e seguir em frente de cabeça erguida. Falou que nesta casa sempre foi um vereador com sua própria opinião, e que não foi um vereador partidário e sim um vereador do município.
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Agradeceu aos colegas vereadores ao trabalho realizado durante este período, a assessoria contábil,
jurídica e a secretária pelo serviço prestado. Se despede da vida política, mas sempre continuará
ativo na comunitária e sendo a mesma pessoas de sempre. Desejou um Feliz Ano Novo, e uma ótima
administração ao Senhor Moisés e Paulo, a novos vereadores que estão chegando e aos que se
reelegeram. Nelcí Ariotti Maffi, saudou Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, agradeceu ao coleguismo e união que tiveram nesta casa e espera ter agradado a grande maioria pelo trabalho realizado. Falou que este ano foi um ano atípico, onde perdemos amigos, familiares e pais, mas que no caminho da vida encontramos amigos verdadeiros, onde lutamos pela
mesma bandeira, de ordem e compromisso. Em nosso município somos fiscais responsáveis pelo
andamento e crescimento do mesmo, e que este ano serviu para olharmos dentro de nós, e ver o
verdadeiro valor do ser humano, deixando o materialismo e consumismo de lado. Agradeceu aos
colegas que deixam a casa legislativa, e pede o seu apoio em todos os sentidos, pois o time para ser
bom é preciso ter torcedores. Deseja também sucesso em seus afazeres e aos que ficam, desejos de
união e disciplina, deixando a bandeira partidária de lado e um Feliz Ano Novo à todos. Nada mais
havendo a constar o Senhor Presidente, 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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