
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 021/2019

Aos quatro (04) dias do mês de julho de dois mil e dezenove (2019), nas dependências da
Câmara  Municipal  de  Vereadores,  foi  realizada  a  vigésima  primeira  (21ª)  Reunião
Ordinária da Terceira Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal  de
Sério. Antes de adentrar a Sessão o Administrador do Hospital, Moisés de Freitas, fez uso
da tribuna para fazer uma breve explanação sobre a Notte Taliana, e também uma breve
explicação dos lucros obtidos no evento, agradecendo a participação de todos. Estando
presentes os seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel,
Elton  Adelar  Althaus,  Mário  Antônio  Candido,  Marciano  Antônio  Favaretto,  Guilherme
Samuel Hickmann, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti Maffi e Tiago André Ariotti e após
verificada a presença do número regimental, o Senhor Presidente, 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 que fizesse a leitura da Ata nº
020/2019. ATA Nº 020/2019 da Sessão Ordinária, realizada em 26 de junho de dois mil e
dezenove (2019),  foi  aprovada por  unanimidade.  EXPEDIENTE:  Conforme Boletim nº
021/2019,  não  houve  inscrições  para  falar  no  Expediente.  PROJETO  DE  LEI  CM
Nº003/2019-Cria  a  Ouvidoria  da  Câmara  Municipal  de  Sério/RS.  Aprovado  por
unanimidade. PROJETO DE LEI  N°  027/2019-Autoriza  o  Poder  Executivo  a  celebrar
contrato  emergencial  de  caráter  temporário,  via  processo  seletivo  simplificado,  para
atender  exepcional  interesse  público  e  dá  outras  providências.  Aprovado  por
unanimidade.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  Nelci  Ariotti  Maffi; Saudou  o  Senhor
Presidente, colegas Vereadores, Acessor, imprensa e demais presentes. Falou sobre a
Notte Taliana, que foi um sucesso, que tiveram um bom lucro com o evento, e que esse
dinheiro vai ser investido em melhorias do Hospital. Lembrou que há um tempo atrás em
uma  oportunidade  as  professoras  do  Colégio  Estadual,  Vera  e  Danieli,  se  fizeram
presentes em uma das sessões, para explicar a participação da escola em um projeto a
nivel Federal, que seria a formulação de Projetos de Leis, que agora já houve a escolha e
dentre os 20 Projetos selecionados, um foi da Escola Pedro Albino Muller, sendo o da
aluna  Rafaela  da  Silva,  que  falava  sobre  cotas  em  universidades  para  filhos  de
agricultores. Parabenizou  a aluna e as professoras envolvidas, dizendo que essa foi uma
grande conquista, que traz destaque ao município, sendo um motivo de muito orgulho
para todos nós.  Disse que deixou uma cópia do projeto da aluna para cada um dos
Vereadores. Afirma que da nossa Escola já sairam muitas pessoas importântes, como
médicos, Advogados e Professores de Universidades, que talvez um dia possa surgir um
grande  político  também,  pois  esses  pequenos  projetos  incentivam  os  alunos  a  irem
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adiante. Falou também sobre a visita do Eduardo Loreiro, e que está confiante em relação
ao  término  do  asfalto.  Nada  mais  havendo  a  constar,  o  Senhor  Presidente  após
determinar a próxima sessão para o dia (11) onze de Julho, quinta-feira,  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.

TIAGO ANDRÉ ARIOTTI     MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO
Presidente     Vice-presidente

DELMO REMPEL
Secretário
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