ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 026/2019
Aos oito (08) dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (2019), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima sexta (26ª) 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, Mario 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, Tiago
André Ariotti, 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 025/2019. ATA Nº 025/2019 da Sessão Ordinária,
realizada em primeiro de agosto de dois mil e dezenove (2019), foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 026/2019 não houve inscrições para
falar no expediente. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO 008/2019 DE AUTORIA DA
MESA DIRETORA- Solicita apreciação e votação pelo Plenário quanto a possibilidade
desta casa Legislativa pôr em futura votação, Projeto de Lei que trata de matéria já
apreciada e rejeitada anteriormente. Aprovado por maioria absoluta dos votos. Votos
contra; Nelci Ariotti Maffi, pois afirma que apenas algumas categorias foram beneficiadas,
e como já foi contra na vez passada, vai manter sua decisão, pois eles podem mandar
cada categria separada para apreciação e votação. Cleonir Bergmann de Abreu, afirma
que seu voto é contra pois não concorda que o Projeto retorne a casa sendo que foi já
reprovado e já havia votado contra. Afirma ainda existir partes do projeto que acha correto
porém outras inviáveis. Nadir Paulo Burghardt, também por já ter votado contra na vez
passada. Delmo Rempel, que justificou dizendo que seu voto contra, foi devido a essa
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matéria já ter vindo para o Plenário em outra ocasião e ter sido reprovada, e de acordo
com o Regimento Interno da Câmara esse assunto não deveria voltar no mesmo ano em
exercício. PROJETO DE LEI N°033/2019-Altera dispositivos na Lei Municipal n° 1037, de
06 de maio de 2010, e LC n° 033, 2015 de janeiro de 2019, e dá outras providências.
Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Cleonir José Bergmann de Abreu; Saudou Senhor Presidente, Colegas
Vereadores Secretária, Acessoria, Professoras e demais visitantes. Primeiramente falou
sobre a atual situação da busca por melhoria das redes elétricas da empresa RGE Sul,
afirma não ter recebido retorno da empresa após a Audiência realizada em Gramado
Xavier, mas que em parceria com o Acessor do deputado Eduardo Loureiro já está
novamente reenvidicando o assunto, através de um novo ofício, pois não pretende deixar
cair em esquecimento. Falou também sobre o Projeto 033/2019, o qual já deu seu voto
contra para o requerimento de aceitação do mesmo, mantendo sua primeira decisão
quando o mesmo Projeto ja esteve nessa casa um tempo atrás. Afirma que nesse Projeto
existem pontos em que ele votaria a favor, como por exemplo, o sobreaviso dos
motoristas, pois acha isso necessário. Porém acha muito errada a forma em que
apresentam os Projetos, sendo que os mesmos sempre estão “engarrupados” com coisas
erradas, em seu ponto de vista, os Projetos deveriam vir específicos para cada mudança,
não apenas serem “maquiados’’ e mandados novamente para a Câmara, pois se
estivessem separados por assuntos, seria mais fácil avaliar para assim poder votar de
forma justa. Falou que nesse Projeto que retornou a casa apenas em moldes diferentes,
existem casos de Padrões salariais aumentados duas, três vezes em pouco tempo, e que
esse cargo Auditor de Controle Interno, por exemplo, sempre eram funções
desempenhadas por funcionários que apenas ganhavam uma gratificação para fazer, e
praticamente realizavam esse trabalho fora de hora, questiona se subiu tanto assim essa
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demanda, para esse cargo ser desmpenhado por alguém específico para isso e com o
Padrão salarial máximo. Afirma estar na hora de controlar um pouco, pois a população
está se tornando cada vez menor e a folha e os gastos cada vez maiores. Elton Adelar
Althaus; Saudou Senhor Presidente, colegas Vereadores, Secretária, Assessor, Jornal e
Professoras presentes na Sessão. Relata que o motivo que o traz à tribuna novamente é
falta de sinalização do asfalto, entre Sério e Boqueirão do Leão. Afirma já ter enviado à
Administração Municipal um requerimento pedindo para que fosse enviado ao Daer, por
meio de ofício o pedido para que esse trabalho fosse realizado, mas que infelizmente para
os Vereadores nunca existem respostas dos Requerimentos enviados. Fala que após
enviado, esse requerimento junto a Administração Municipal, esse assunto foi comentado
também na tribuna pelo vereador Luciano, e que após os comentários aconteceram, mais
dois casos de acidentes nesse trecho citado, sendo que prestou socorro em um deles,
mas que pelo jeito infelizmente estão esperando um óbito para tomar alguma providência.
Falou ter recebido reclamações de duas pessoas nos últimos dias em relação a existência
de cachorros de rua ”morando’’ na parada de ônibus, e amendrontando as pessoas que
necessitam do local para esperar o transporte, fala que na parada exisem cobertores e
potes de alimento, diz que os animais não tem culpa da situação e sim as pessoas que
induzem os animais a dormiram no local, que por sinal é um péssimo lugar para ter
cachorros. Pede ao orgão competente para que tome as providências. Senhor
Presidente Tiago André Ariotti; Saudou colegas Veradores e demais presentes.
Primeiramente comentou que no último sábado, dia 03 de agosto, participou da
solenidade de formatura de 86 formandos da Brigada Militar, em Lajeado, acompanhado
do o Vice-Prefeito, Paulinho Aroldi, dentre outras autoridades, o evento contou com a
presença do Vice-Governador do Estado, Ranolfo Viera Junior, que hoje acumula o cargo
de Secretário da Segurança Pública. Em uma conversa informal com o Comandante da
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Brigada Militar aqui de Sério, Ricardo, constatou que possivelmente, nossa cidade, vai
costar com dois novos Brigadeanos, o que, com certeza, vai somar muito com a nossa
segurança. Reforçou o pedido ja feito na tribuna pelo vereador Mário e também pelo
vereador Marciano referente de implantação de uma faixa de segurança, ou redutor de
velocidade, na esquina da casa do Moisés com Elírio Bianquetti, para evitar novos
acidentes no local, afirma que muitas pessoas já vieram pedir para que alguma
providência seja tomada, que no final de semada presenciou a negligência de um
motorista em passar no cruzamento sem ao menos parar e observar se vinha alguém e
que muitas vezes isso acontece pelo fato das pessoas serem de fora e não conhecerem a
cidade ou por não ter a sinalização pertinente. Parabenizou o STR pela festa realizada no
domingo, afirmando ter sido um grande evento e muito bem organizado. Nada mais
havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia
(15) quinze de agosto, 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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Presidente

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO
Vice-presidente

DELMO REMPEL
Secretário
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