
ATA N 34/2017

  Aos catorze (14) dias do mês de setembro de dois mil e dezessete (2017), nas dependências

da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima quarta (34ª) Reunião Ordinária da

Primeira  Sessão  Legislativa  –  Sétima  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Sério.  Presentes  os

seguintes  vereadores:  Delmo  Rempel,  Guilherme  Samuel  Hickmann,  Luciano  José  da  Silva,

Marciano Antônio Favaretto,  Nadir  Paulo Burghardt,  Nelci  Ariotti  Maffi,  Sandra Regina Brandt

Werner,  Saulo  Rodrigo  dos  Santos  e  Tiago  André  Ariotti.  Verificada  a  presença  de  número

regimental, o Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus.

Saudando colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma

mensagem.  Após solicitou  a  Vice-Secretária  que fizesse  a  leitura da  ATA nº  033 de  dois  mil  e

dezessete (2017).  ATA Nº 033/2017 da Sessão Ordinária, realizada em cinco  (05) de setembro de

dois  mil  e  dezessete  (2017)  foi  aprovada  por  unanimidade.  Após  apresentação  do  Movimento

Reconstrução Certel, liderado pelo Senhor Alexandre Schneider, o Senhor Grasiel Sartori apresentou

o Relatório Municipal de Gestão de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2017 e, também

demais prestações de contas do Poder Executivo. EXPEDIENTE: Conforme Boletim Nº 030/2017.

Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. SEAD Nº 010/2017 – Solicita que seja indicado dois

membros  para  fazer  parte  da  Comissão  Municipal  de  Defesa  Civil.  OF.  GAB.  Nº  105/2017  -

Encaminha Projetos de Lei Nº 050/2017, Nº 051/2017, Nº 052/2017, Nº 053/2017, Nº 054/2017, Nº

055/2017 e Balancete da Receita, Despesa e Verificação e Folha de Pagamento referentes ao mês de

agosto. PROJETO DE LEI Nº 050/2017 – Autoriza o Município a receber em doação, sem ônus,

120 (cento e vinte) contêineres, adquiridos pelo CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO G8 – CIPAE, e dá outras providências. Baixado pela Comissão

de Justiça e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 051/2017 – Regulamenta o uso

de linhas de telefonia funcional colocado a disposição dos servidores e gestores municipais, para uso

restrito  ao serviço público em âmbito municipal,  institui  medidas  de racionalização e dá outras

providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.  PROJETO DE



LEI Nº 052/2017 –  Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 3.000,00 no

orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Baixado pela Comissão de Justiça

e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 053/2017 – Autoriza o Poder Executivo a

abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 292.800,00 e indica

recursos para sua cobertura. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.

PROJETO DE LEI Nº 054/2017 – Autoriza o Município a participar do Contrato de Rateio com o

CONSÓRCIO  PÚBLICO  INTERMUNICIPAL  DE  ASSUNTOS  ESTRATÉGICOS  DO  G8  –

CIPAE, com a finalidade de repassar o valor único e total de R$ 10.412,20, e dá outras providências.

Baixado  pela  Comissão  de  Justiça  e  Redação  para  maiores  estudos.  PROJETO  DE  LEI  Nº

055/2017 – Autoriza o Município a participar do Programa de execução de serviços de Escavadeira

ou  equipamentos  similares,  oferecidos  pelo  CONSÓRCIO  PÚBLICO  INTERMUNICIPAL DE

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO G8 – CIPAE, e dá outras providências. Baixado pela Comissão

de Justiça e Redação para maiores estudos.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: DELMO REMPEL

(PDT):  Saudou o  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores  e  demais  presentes.  Mencionou  o  dia

atípico de hoje, no qual a Câmara está cheia, por conta do pessoal do Movimento Reconstrução

Certel e também pelas prestações de contas do Senhor Grasiel Sartori. Falou sobre a resposta do

Requerimento  feito  pela  Bancada  do  PP e  PDT,  o  qual  pedia  informações  sobre  os  preços  do

combustível gasto pela frota municipal, e, apurou que, em comparação com o posto que o Vereador

abastece, na cidade de Estrela-RS, a gasolina aqui tem um preço mais elevado, porém, sabe que o

frete é mais caro e também a concorrência é menor no Município de Sério. Mencionou a festa do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, chamando a atenção dos colegas Vereadores, os quais grande

parte  não se fizeram presentes.  Pensa que os Vereadores deveriam dar uma atenção especial  ao

Sindicato, pois é o órgão que defende os agricultores e o município precisa muito deles.  SAULO

RODRIGO DOS SANTOS (PDT) :  Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais

presentes. Agradeceu a presença da comitiva do Movimento Reconstrução Certel, a qual, acha uma

boa iniciativa. Convidou a todos para a Tertúlia que ocorre no CTG Querência do Sério, no sábado,

dia 16 de setembro e também para a integração da Semana Farroupilha que ocorrerá aos arredores

do Ginásio Municipal, na quarta-feira, dia 20 de setembro. Nada mais havendo a constar, o Senhor



Presidente após determinar  a  próxima sessão para o dia  vinte  e  um (21) de setembro de 2017,

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 Senhor

Secretário da Mesa. 
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