
ATA N 008/2018

Aos vinte e oito (28) dias do mês de março de dois mil e dezoito (2018), nas dependências

da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a oitava (8ª) 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, 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 ao Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata nº 007/2018. ATA

Nº 007/2018 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e dois (22) de março de dois mil e dezoito

(2018) foi aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE:  Conforme Boletim nº 008/2018; Não

houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 026/2018 –  Encaminha Projeto de Lei nº

013/2018 e Balancete da Receita, Despesa e Verificação Referente ao mês de Fevereiro de 2018.

OF. GAB. Nº 027/2018 –  Encaminha resposta pertinente à solicitação de V. Sa. O Vereador

Delmo Rempel.  PROJETO DE LEI Nº 012/2018 –  Autoriza o Poder Executivo a abrir um

Crédito Especial de R$ 450.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua

cobertura.  Aprovado  por  unanimidade. PROJETO  DE  LEI  Nº  013/2018  –  Autoriza  o

Município, por intermédio da Secretaria da Saúde, a pactuar com o Município de Capitão ou

outro interessado da região, com o propósito de definir a regionalização do recurso financeiro

federal  recebido  pelo  Município  de  Sério,  para  a  confecção  de  próteses  dentárias  nos

Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), 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. Falou

sobre a resposta ao seu requerimento, a qual já sabia que a lei previa tal auxílio para quem fazia

silagem particular apenas para o ano de 2017, mas o Vereador não concorda que os produtores

que estão fazendo a silagem de forma particular neste ano de 2018 não o recebam também,

acreditando que seria de suma importância esta Lei estar em vigor no corrente ano. Agradeceu a



presença do Secretário da Saúde, Adriano Bergmann,  que veio explicar  sobre o Projeto que

entrou na casa, e, o Vereador acha que os demais secretários deveriam o ter como exemplo, de

vir a esta Casa e explanar sobre suas propostas, o porquê delas e suas necessidades. Citou o

Secretário de Obras, o qual vem conversando há tempos sobre a situação da Estrada Geral de

Araguari, que está em péssimas condições, e o mesmo vem adiando a cada semana para colocar

uma máquina lá.  O Vereador entende que existam vários setores que precisam do auxílio da

Secretaria  de Obras,  mas não acha bom uma estrada geral  que recebe tanto fluxo de cargas

pesadas  esteja  nestas  condições,  pedindo  ao  Secretário  uma  atenção  especial.  Mencionou  a

prisão que ocorreu no Município de Teutônia por lavagem de dinheiro e corrupção, vendo que

infelizmente isto está chegando aos municípios pequenos. Engrandeceu o Município de Sério,

onde o Vereador em seus 26 anos de mandato nunca ouviu nem sequer um comentário sobre este

tipo de crime, agradecendo aos Colegas por sempre conseguirem conversar e discutir o melhor

para a Cidade. Sobre o Projeto de Lei nº 012/2018, que aprova o Crédito de R$ 450.000,00 para

a construção de uma área industrial o qual o Vereador não vê a necessidade de aprovação desta

Casa Legislativa, mas, agradece que puderam discutir e aprovar um projeto que provavelmente

trará  muito  retorno  ao  Município. Nada  mais  havendo  a  constar,  o  Senhor  Presidente  após

determinar a próxima Sessão para o dia cinco (05) de abrilb 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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