ATA N 004/2018
Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito (2018), nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quarta (4ª) Reunião Ordinária da
Segunda Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os
seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Guilherme Samuel
Hickmann, 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, Luciano José da Silva, 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 ao Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata nº 003/2018. ATA
Nº 003/2018 da Sessão Ordinária, realizada em catorze (14) de fevereiro de dois mil e dezoito
(2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 004/2018; DELMO
REMPEL: Explanou sobre os Requerimentos de sua autoria, apresentando os motivos aos colegas
Vereadores e pedindo apoio quanto a sua aprovação para ser encaminhado ao Executivo. ORDEM
DO DIA: OF. GAB. Nº 008/2018 – Informa sobre período de férias do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal Elir Antônio Sartori. OF. GAB. Nº 012/2018 – Encaminha Projeto de Lei nº 008/2018;
PROJETO DE LEI Nº 007/2018 – Institui as ações dos Serviços de Vigilância em Saúde do
Município de Sério, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº
008/2018 – Altera o valor das Taxas Mensais, por habitante, de Participação do Município no Rateio
com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – CONSISA, passando a Taxa
Administrativa de R$ 0,33 para R$ 0,36, e da Taxa SAMU, de R$ 0,35 para R$ 0,71, a partir de 01
de março de 2018, e dá outras providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para
maiores estudos. REQUERIMENTO Nº 002/2018, de autoria do Vereador Delmo Rempel –
Solicita informações à Administração Municipal, quanto ao cumprimento da Lei que trata da
concessão de auxílio financeiro para munícipes que possuem animais condenados em decorrência
da Tuberculose. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 003/2018, de autoria do
Vereador Delmo Rempel – Solicita informações à Administração Municipal, quanto ao
cumprimento da Lei Municipal nº 1483/2017, que trata da concessão de auxílio financeiro para

munícipes que fazem a própria silagem. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 001/2018,
de autoria do Vereador Cleonir José Bergmann de Abreu - Solicita que seja analisado pelo setor
competente da municipalidade a viabilidade de proibir o tráfego de veículo pesado pela Rua João
Batista de Mello, no trecho compreendido entre a esquina da Rua Borges de Medeiros até a Rua
Sete de Setembro. INDICAÇÃO Nº 002/2018, de autoria do Vereador Tiago André Ariotti Solicita que seja analisado pelo setor competente da municipalidade a viabilidade de colocação de
uma faixa de pedestres e uma placa sinalizadora de travessia de pedestres, junto a RS 421, neste
Município, na localidade de Paredão, mais precisamente nas proximidades da residência do Sr.
Lesandro Mantelli, onde há uma parada de ônibus. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: TIAGO
ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, o Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sério - Alexandre Corbellini e o Secretário de Administração
Vagner Capoani. Agradeceu a Presença do Vigilante Sanitário Sadir Capoani, onde acompanhado
pela Veterinária do Município, explicaram mais sobre o Projeto de Lei nº 007/2018, que menciona
as ações do Serviço de Vigilância em Saúde do Município. Reforçou o convite da Administração
para o Torneio de Bocha de Casais, evento alusivo à Semana do Município, com inscrições abertas
até o dia 23 de fevereiro. Por fim, mencionou a sua Indicação, explicando que foi motivada em
conversa com moradores da Localidade, onde relataram a dificuldade e periculosidade de atravessar
diariamente a via para chegar até a parada de ônibus, pois existe um grande fluxo de veículos.
CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas
Vereadores e demais visitantes. Agradeceu a presença do Vigilante Sanitário e da Veterinária, os
quais explicaram sobre o Projeto de Lei nº 007/2018, projeto este, que ao entendimento do
Vereador, é uma Lei já existente que está sendo regulamentada, onde o Estado coloca mais
responsabilidade no Município, e, espera que haja bom senso tanto dos comerciantes quanto da
Vigilância, pois os consumidores merecem que tudo funcione da forma correta. Agradeceu ao
Alexandre Corbellini, que mostrou preocupação com os pequenos produtores, colocando-se o
Vereador a disposição de ajudar. Finalizou explanando sua Indicação, relatando acidentes que já
aconteceram no local com veículos pesados pelo fato de o moro ser muito inclinado, pedindo que a
Pasta competente analise essa possibilidade, para que haja a prevenção de futuros desastres.

DELMO REMPEL (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, Assessor, Secretária,
demais pessoas presentes. Iniciou falando sobre o Projeto de Lei nº 008/2018, que menciona
principalmente o aumento das Taxas do SAMU. O Vereador acredita que este Serviço seja muito
bom e necessário em cidades maiores, onde é mais fácil o atendimento. Tendo em vista que a cidade
de Sério é mais deslocada, causando dificuldades no atendimento, sugeriu o Vereador que a
Administração estude quantos atendimentos já foram necessários e realmente efetivos no município,
para que seja visto se este aumento de mais de cem por cento (100%) na Taxa é realmente viável.
Falou sobre seu Requerimento nº 002/2018, mostrando sua intenção de iniciar uma discussão,
procurando ver onde está o problema, pois todos os Vereadores são sabedores da existência da Lei.
O Vereador recebeu queixas de pessoas da sua Comunidade, que tiveram problemas com este
auxílio ao perderem animais. Em um primeiro momento foi respondido a estas pessoas que a
Administração não auxiliaria pois a Lei não estaria mais em vigor. O Vereador, foi até a Prefeitura e,
como já era de seu conhecimento, chegou a conclusão de que a Lei ainda vigora. Pede, que se for
por situação financeira que não exista mais esta ajuda, que seja divulgada e justificada, e não que
apenas seja dada qualquer tipo de resposta aos que necessitam e tem direito a este auxílio. Já sobre
o Requerimento nº 003/2018 que menciona a Lei que auxilia financeiramente os produtores que
fazem a sua própria silagem, lembra que a mesma vigorou em período experimental e não foi
renovada, sendo cortada esta ajuda. O Vereador vê isto como uma grande falha administrativa, onde
sempre são os primeiros procurados para ouvir as reclamações. Finalizou convidando a todos, em
especial Vereadores e toda Administração para a Cavalgada Municipal, que ocorre nos dias 02,03 e
04 de março. GUILHERME SAMUEL HICKMANN (PMDB): Saudou o Senhor Presidente,
colegas Vereadores, Assessor, Secretária, Secretário da Administração e também ao Alexandre
Corbellini. Agradeceu ao Sadir Capoani por prestar esclarecimentos ao Projeto de Lei nº 007/2018.
Estendeu o pedido de pessoas que frequentam os Comércios do Município para que se possível,
fossem oferecidos banheiros aos clientes. Lembrou a Comunidade de todos os Eventos que
ocorrerão no mês de março em virtude do aniversário do Município, inciando nos dias 02, 03 e 04
com a Cavalgada, em seguida no dia 11 com a Festa de São José e ainda, no dia 17 o Baile do
Município, ao qual pediu que as Comunidades participem e apoiem as Candidatas à Nova Corte.

Convidou, em nome da Secretaria de Educação, CRAS e STR, todas as Mulheres a participarem do
evento especialmente preparado para festejar o Dia da Mulher, no dia 06 de março. Por fim, pediu
para que os interessados em fazer cursos de Dicção e Oratória, que entrem em contato com o
Vereador, pois se existir um número suficiente de pessoas, este curso virá de forma gratuita, em
Parceria com a Fundação Ulisses Guimarães e PMDB. Nada mais havendo a constar, o Senhor
Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia oito (08) de março de 2018, 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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