ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 022/2019
Aos onze dias (11) dias do mês de julho de dois mil e dezenove (2019), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima segunda (22ª) Reunião
Ordinária da Terceira Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Sério. 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, 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 021/2019. ATA Nº 021/2019 da Sessão Ordinária, realizada em 04 de julho de
dois mil e dezenove (2019), foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme
Boletim nº 022/2019, não houve inscrições para falar no Expediente. ORDEM DO DIA:
PROJETO DE LEI N° 028/2019- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial
no valor de até R$ 156.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua
cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 029/2019-Autoriza o Poder
Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor
de R$ 237.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI N° 030/2019-Autoriza o Poder Executivo a proceder na doação de
madeira, de propriedade do Município ao Hospital de Caridade São José e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Cleonir de
Abreu; Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, Acessor, imprensa e demais
presentes. Agradeceu ao Grasiel por se fazer presente, e explicar os projetos antes de
serem votados, o que faz toda a diferença. Também agradeceu a Administração pelo
transporte cedido para a Audiência Pública em Gramado Xavier e as pessoas que
participaram, como o Vereador Luciano da Silva, Nadir Paulo Burghardt, e os moradores
da comunidade, todos em busca de melhorias na rede elétrica da empresa RGE, como
limpeza e outros serviços. Reforçou o pedido de implantação de placas proibindo trafego
de caminhões na rua João Batista de Mello e também de placas indicando as
Comunidades do interior, um trabalho que não gera altos custos, mas que é de grande
valía. Parabenizou a aluna Rafaela da Silva, pela classificação do seu Projeto de Lei, em
relação a um concurso do Parlamento Jovem, a nível Federal, a aluna foi aprovada na
primeira seleção e agora passará por mais uma sendo uma das escolhidas vai ganhar
uma viagem para Brasília. Afirma ter lido o Projeto, e que, se dependesse dele ja estaria
aprovado. Parabenizou também a Escola e aos Professores envolvidos. Nada mais
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havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia
(18) dezoito 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.
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