ATA N 002/2019
Aos quatorze dias (14) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (2019), nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a segunda (2ª) Reunião
Ordinária da Terceira Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério.
Presentes os seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Elton Adelar Althaus, Flavio
Becker, Luciano José da Silva, Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt, Sandra Regina
Brandt Werner, Saulo Rodrigo dos Santos e Tiago André Ariotti. Verificada a presença de número
regimental, o Senhor Presidente, Tiago André Ariotti, abriu os trabalhos em nome de Deus.
Saudando colegas Vereadores e demais presentes, solicitou a Secretária que fizesse a leitura de
uma mensagem. Após, solicitou, que fizesse a leitura da Ata nº001/2019. Aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 002/2019; Não houve inscritos. ORDEM DO
DIA: OFICIO DO GAB. 012/2019 – Encaminha Projeto de Lei substitutivo ao Projeto Lei 002/2019.
PROJETO DE LEI Nº 001/2019– Autoriza o Poder Executivo a abrir dois Créditos Especiais de R$
12.000,00, 36.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura.
Aprovado por unanimidade Projeto de Lei 003/2019 substitutivo ao Projeto de Lei 002/2019 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 292.500,00 no orçamento
municipal
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e
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para
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cobertura. Aprovado

po

unanimidade

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Marciano Antônio Favaretto: Saudou Senhor Presidente, colegas
Vereadores e demais presentes. Disse que o motivo pelo qual fez o uso da tribuna, foi o Projeto
de Lei que fala sobre as divisas territoriais do município de Sério, disse ter acompanhado a
votação do Projeto junto a Câmara de Boqueirão do Leão, o qual teve aprovação por unanimidade
de votos, marcando um passo a frente do processo para a correção, que se fosse olhar por
termos de legalidade a divisa se encontra ilegal no momento. Afirma que o próximo passo agora é
passar o Projeto pela assembleia, que acredita que também terá aprovação. Cita que o abaixoassinado teve assinaturas de quase 100% dos moradores. Falou sobre o problema que viemos
enfrentando que diz respeito a farmácia aqui do hospital de caridade São José, também relata
preocupação em relação ao comércio local, afirma nunca ter visto, um movimento tão fraco no
Município, e que está na hora da Administração começar a pensar em uma forma de converter a
situação. Disse que as exigências são muitas e de alto custo para os comerciantes que assim fica
difícil evoluir, Convidou a todos a se fazerem presentes na festa da comunidade de Sete
Setembro,a realizar-se no domingo dia dezessete (17) de fevereiro de 2019, Cleonir de Abreu:

Saudou Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Falou sobre o fechamento
da farmácia, disse ser uma situação muito delicada e que ouviu muitas reclamações dos
munícipes em relação a isso, relata não ser tão simples alguém abrir uma farmácia aqui em Sério,
pela baixa demanda de medicamentos utilizados, porém tem que ser resolvido o problema, pois
não se encontram remédios que as pessoas precisam com urgência aqui na cidade, disse que o
problema deve ser solucionado o quanto antes. Falou sobre o Projeto de Lei 003/2019, disse se
tratar de um emprendimento que pode ser que venha movimentar o comércio da cidade, porém a
longo prazo. Pediu para que a Secretária de turismo venha prestar esclarecimentos sobre a
mensalidade que está sendo paga á Amturvales, sobre os serviços prestados por eles em nosso
município. Relata já ter falado com o Secretário de Obras em relação as estradas de Colônia
Sério, que se encontram em péssimo estado, reforçou o pedido para que as mesmas fossem
arrumadas. Disse ter conversado também sobre o problema cm a rede de água da comunidade,
que se encontra com vazamentos que até então não foram encontrados, pediu para que fosse
disponibilizada uma máquina, para auxiliar na procura, podendo assim fazer escavações. Nada
mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia vinte
e um (21) de fevereiro de 2019, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. 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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