ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 018/2018
Aos catorze (14) dias do mês de junho de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima oitava (18ª) Reunião Ordinária da
Segunda Seção 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
017/2018. ATA Nº 017/2018 da Sessão Ordinária, realizada em sete (07) de junho de dois mil e
dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 017/2018.
Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 048/2018 – Encaminha Resposta ao
Pedido de Informação Nº 001/2018, de autoria da Vereadora Sandra Regina Brandt Werner.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou
o Senhor Presidente, colegas Vereadores, imprensa e demais presentes. Falou sobre o temporal
que ocorreu na segunda-feira, mencionando os estragos causados. Compartilhou sua indignação
com a AES Sul, a qual foi comunicada sobre a situação dos fios da rede elétrica pegando fogo no
chão e no meio da estrada na Comunidade de Colônia Sério, onde a empresa prometeu em
poucas horas fazer manutenção e até o dia de hoje não havia chegado. Vê esta situação
lamentável pelo perigo e também pelas famílias que ainda estão sem energia elétrica. Pediu um
pouco de atenção da Administração Municipal para com esta situação. A respeito do pedido de
informação da Vereadora Sandra Regina Brandt Werner, disse que a reposta foi um pouco
“magra”, mas o Vereador acredita que neste tipo de situação deveria haver um bom senso e um
trabalho conjunto entre Administração e funcionários, pois um não funciona sem o outro.
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Acredita que medidas poderiam ser tomadas para evitar este tipo de acontecimento, como a
criação de um banco de horas e/ou uma lei que regulamentasse este cenário. Nada mais havendo
a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia vinte e um (21) de
junho 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 VicePresidente e Senhora Secretária da Mesa.
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TIAGO ANDRÉ ARIOTTI
Vice-presidente

NELCÍ ARIOTTI MAFFI
Secretária
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