ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 019/2018
Aos vinte e um (21) dias do mês de junho de dois mil e dezoito (2018), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima nona (19ª) 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
018/2018. ATA Nº 018/2018 da Sessão Ordinária, realizada em catorze (14) de junho de dois mil
e dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
018/2018. Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 049/2018 – Encaminha
Projeto de Lei nº 022/2018 e nº 023/2018; PROJETO DE LEI Nº 022/2018 - Altera o valor
mensal do repasse ao Hospital de Caridade São José de Sério, autorizado pela Lei Municipal nº
1481/2016, e suas alterações posteriores, passando de R$ 42.000,00 para R$ 45.000,00, e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 023/2018 – Autoriza o
Poder Executivo a celebrar Convênio com o Hospital de Caridade São José de Sério – RS, para o
repasse de valor destinado às reformas do prédio hospitalar onde funcionava a Unidade Básica
de Saúde, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
LUCIANO JOSÉ DA SILVA (MDB): Saudou os colegas Vereadores, Secretária, Assessor,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Senhor Clério Schuck. Iniciou com
esclarecimentos a respeito da falta de água, que ocorreu devido ao temporal, queimando o
sistema de bombeamento de água. Além disso, a queda de várias árvores sob a rede elétrica
trifásica danificou a distribuição da rede de luz que alimenta os poços artesianos da Cidade. O
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Vereador agradeceu aos que entenderam que todo este transtorno foi causado pela Natureza, uma
vez que não se tem controle sobre ela. Comentou sobre o início de melhorias no sistema de
abastecimento de água, onde serão reduplicados os depósitos de água e também colocada uma
bomba de melhor qualidade. Mencionou os Projetos que estiveram na Ordem do Dia,
primeiramente o que trata do aumento do repasse ao Hospital de Caridade São José de Sério,
vendo como de suma importância pois se trata do local do primeiro atendimento que a
Comunidade Seriense recebe. Sobre o Projeto que menciona o repasse de valor para as obras do
Centro Geriátrico, vê com bons olhos, pois além de atender às pessoas idosas que necessitam
ainda dará um suporte financeiro para o Hospital. Deixou seus votos de pesar a toda família de
Luiz Pedro Primaz, que era um grande colaborador da comunidade. Por fim, convidou a todos
para os jogos de “mata-mata” do Campeonato Municipal de Futsal, que ocorre no sábado a noite,
no Ginásio Poliesportivo. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a
próxima Sessão para o dia vinte e oito (28) 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 Vice-Presidente e Senhora Secretária da Mesa.
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