
ATA N 038/2018

Aos  oito  dias   (08)  dia  do  mês  de  novembro  de  dois  mil  e  dezoito  (2018),  nas

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima oitava (38ª)

Reunião  Ordinária  da  Segunda  Seção  Legislativa  –  Sétima  Legislatura  da  Câmara

Municipal de Sério. Presentes os seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu,

Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, Luciano José da Silva, Marciano Antônio Favaretto,

Nadir Paulo Burghardt, Nelcí Ariotti  Maffi, Sandra Regina Brandt Werner 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 a

Vice-Secretária que fizesse a leitura da Ata nº 037/2018.  ATA Nº 037/2018  da Sessão

Ordinária,  realizada  em  primeiro  (01)  de  novembro  de  dois  mil  e  dezoito  (2018)  foi

aprovada por  unanimidade.  EXPEDIENTE:  Conforme Boletim nº  036/2018;  Não houve

Vereadores inscritos no expediente. ORDEM DO DIA: OFÍCIO DO GAB. N° 100/2018-

Encaminha resposta ao requerimento 009/2018,sobre pontos de táxi existentes no âmbito

municipal, de autoria do Vereador: Tiago André Ariotti.  OFÍCIO DO GAB. Nº 101/2018-

Encaminha  Projeto  de  Lei  050/2018  e  BALANCETE  DA  RECEITA,  DESPESA  E

VERIFICAÇÃO  –  OUTUBRO  2018.  PROJETO  DE  LEI  Nº050/2018-Autoriza  o  Poder

Executivo  a  abrir  um  Crédito  Especial  no  montante  de  R$  36.000,00  no  orçamento

municipal  vigente  e  indica  recursos  para  sua  cobertura.  Aprovado  por  unanimidade.

Explicações  Pessoais:  Marciano  Antônio  Favaretto: Saudou  o  Senhor  Presidente,

colegas Vereadores e  demais  presentes.  Falou  sobre  a  Associação de Psicultores  do

Município, sobre sua fundação com parceria com a Emater e sobre seu desenvolvimento e

crescimento até o momento,  convidou a todos a participar  da feira  do peixe vivo que

ocorreu no sábado dia 10 de novembro, ao lado do Ginasio Municipal. Paulo Burghardt:

Saudou Senhor Presidente, colegas Vereadores, Secretária, assesores, jornal, e demais

presentes.  Em  primeiro  momento  agradeceu  ao  Secretário  de  Obras,  Guilherme

Hickmann, pelo término da estrada na Comunidade de Sampaio, também agradeceu ao

Capataz Liceu Wollmann, pela atenção e pelo concerto da rede de água. Salientou sentir



indignação, e achar que que os Vereadores são pouco respeitados pela Administração,

citou o Projeto de Lei 049/2018 que foi votado na semana anterior, referente a construção

da palco fixo para apresentações ao lado da Igreja Matriz, onde o colega Cleonir de Abreu

se absteve em votar,  disse que se  tivesse as  informações que tinha no momento  da

presente sessão teria votado contra, não pelo Projeto, mas sim pela falta de consideração,

pois o Projeto deveria ter sido passado pela Câmara antes da construção do palco não

após o começo da obra como aconteceu. Disse que um pouco da culpa cai sobre os

Vereadores pois não deviam votar nos Projetos no dia em que chegam e sim baixar para

maiores estudos. Afirma não ser a primeira vez que acontece esse descaso, por parte da

Administração. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente, após determinar a

próxima Sessão para o dia vinte e dois (22) de novembro 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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