ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 029/2018
Aos seis (06) dias do mês de setembro de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima nona (29ª) Reunião Ordinária da
Segunda Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os
seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, 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 a
Vice-Secretária que fizesse a leitura da Ata nº 028/2018. ATA Nº 028/2018 da Sessão Ordinária,
realizada em vinte e três (23) de agosto de dois mil e dezoito (2018 foi aprovada por
unanimidade. Conforme disposto em Regimento Interno, mais precisamente em seu artigo 20,
inciso VI, e tendo em vista a licença do Vereador Guilherme Samuel Hickmann, procedeu-se na
posse do Suplente de Vereador Elton Adelar Althaus (PT), o qual fez a entrega de seu diploma e
declaração de bens, prometendo cumprir a lei orgânica, leis da União, do Estado e do município,
e exercer o seu cargo sob as inspirações do patriotismo, da lealdade e da honra. Posteriormente,
houve a alteração da Comissão de Obras e Serviços Públicos, uma vez que o posto de Presidente
era ocupado pelo Vereador ora licenciado. Pela Indicação do Presidente da Casa, o qual, da
mesma forma e nesta oportunidade é líder de bancada do Partido do PMDB, a dita Comissão
restou assim constituída: Presidente: Sandra Regina Brandt Werner, Secretário: Elton Adelar
Althaus, e Relator: Delmo Rempel. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 027/2018. Não teve
Vereador inscrito no Expediente. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 077/2018 – Encaminha
Projeto de Lei nº 041/2018, OF. GAB. Nº 079/2018 – Encaminha o projeto de lei nº 042/2018,
043/2018 e BALANCETE DA RECEITA, DESPESA E VERIFICAÇÃO- AGOSTO/2018.
PROJETO DE LEI N° 041/2018- Dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução da lei
Orçamentária de 2019. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.
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PROJETO DE LEI Nº 042/2018–Autoriza o Poder executivo a abrir um Crédito Suplementar
no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 90.000,00 e indica recursos para sua abertura.
Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI N°
043/2018-Estabelece o Calendário de Eventos para os meses de Setembro a Dezembro de 2018,
com a participação do Poder Público Municipal, e dá outra providências. Baixado pela Comissão
de Justiça e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI 036/2018 - Altera dispositivos
da Lei Municipal nº1037, de 06 de maio de 2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais dos Cargos de Provimento Efetivo e Cargos em Comissão, e dá
outras providências. Aprovado pela Comissão de Justiça e Redação e baixado pela Comissão de
Finanças e Orçamento para maiores estudos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NADIR PAULO
BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, Assessora, Secretária, Rádio Sentinela e
aos demais presentes, deu as boas-vindas a nova secretária da Câmara Letícia e também ao novo
colega de trabalho Elton Althaus, Agradeceu em primeiro momento ao Secretário de Obras, por
ter atendido seu pedido (limpeza de valetas e bueiros), destacou que o serviço prestado poderia
ter sido feito de forma diferente, porém no momento o problema foi resolvido. Pediu para a
Secretaria de Obras para que fossem verificar as placas que foram arrancadas por vândalos, na
Localidade de Sampaio, disse que infelizmente o Município acaba pagando a conta por mau
comportamento de alguns, destacando também a busca incessante pelo asfalto pelo Estado e
Município e que quando o mesmo é adquirido surge a má conduta de alguns motoristas em
excesso de velocidade, questionou a possibilidade de os municípios comprarem e doarem um
radar móvel para a Brigada Militar, para não precisar colocar tantos quebra-molas para conter a
velocidades de alguns automóveis e que dessa forma os infratores tivessem que responder pelos
seus atos. Declarou estar decepcionado por não ter recebido o convite para participar do Desfile
Cívico e demais apresentações da Semana da Pátria, que ocorreu na quinta feira dia 06/09/18,
disse que a Administração e Vereança deveriam ser convidados para poder prestigiar este tipo de
evento e demonstrar seu Patriotismo, Parabeniza a todas as Professoras e alunos envolvidos.
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Destacou sua indignação em relação aos banheiros do prédio, falta de higiene, organização,
sugeriu que fosse trancado, estando a chave disponível com a Secretária da câmara em dias de
semana e com o pessoal da Rádio em finais de semana e que os mesmos fossem responsáveis
pela higiene e organização. Falou sobre o projeto de lei 043/2018, que fala sobre aumento de
verbas e salientou que Município não ajuda mais na festa do colono que se sente constrangido
quando cobrado. CLEONIR BERGMANN DE ABREU(PDT): Saudou o Senhor Presidente,
Secretária, Assessora, jornal e demais presentes. Contou que foi procurado por várias pessoas,
que questionaram o estado da Rua Carolina, localizada ao lado da Prefeitura, que foi interditada
para dar continuidade ao acesso asfáltico, desde então não foi mais mexida e se encontra com
sinalização precária ocasionando perigo aos motoristas podendo causar acidentes. Pediu que
fosse colocado um bueiro no local e largado uma carga de material, o que não teria custos altos
para fazer e evita que algo de mais grave possa acontecer, para que a Administração não corra o
risco de ser responsabilizada por isso. Disse que já conversou com o Secretário e que já está
sendo providenciada a manutenção da Rua. Relatou também que ainda espera a resposta da
Administração sobre o requerimento que lhes enviou pedindo a proibição do tráfego de
caminhões na Rua João Batista de Mello e a colocação de uma placa no local. Parabenizou as
professoras Diana e Daniane e os alunos que participaram e foram premiados em terceiro lugar
com apresentação de um teatro sobre o NÃO uso de álcool, de uma campanha promovida pela
Univates. Também parabenizou a aluna Camila Ruggeri pela música apresentada, disse que acha
muito importante essas campanhas que falam sobre o não uso de álcool, que os vandalismos
citados pelo colega Paulo geralmente vem acompanhados pelo uso de drogas e álcool, que está
na hora do Poder Público e Brigada Militar pegarem mais pesado a quesito drogas em nossa
cidade, que vê famílias se destruindo por causa disso, diz também que deve se averiguar quem
trás e por onde entram essas drogas em nosso Município, que esse uso de drogas e fornecimento
acaba incentivando a sua venda para obter lucros indevidos, pondo em risco a vida e saúde dos
poucos jovens que ainda restam em nosso Munícipio também acrescentou que entende a
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desmotivação da Brigada Militar, pelo atraso de seus salário. NELCI ARIOTTI MAFFI:
Saudou o Senhor Presidente, colegas e demais presentes. Deu as boas-vindas ao novo colega
Elton Adelar Althaus, também para a nova Secretária de Câmara Letícia. Reforçou o pedido do
colega Cleonir de Abreu, sobre a manutenção da Rua Carolina e lembrou que a um tempo atrás
foi aprovada uma lei em que dizia que a Prefeitura cobraria a limpeza dos terrenos baldios, mas
que com a aprovação desta lei a Prefeitura também deveria se responsabilizar pela limpeza e
manutenção das ruas, que a mesma não está sendo realizada devidamente, que não custaria
colocar bueiros e restaurar a Rua Carolina na entrada na Cidade pois prejudica a imagem da
cidade tendo em vista a valorização do Turismo por aqui, comentou sobre o terreno que pertence
a Prefeitura, onde se localiza o poço de água, houve um temporal que acabou deslocando a
parada de ônibus lá existente e a empurrando em cima do poço, isso ainda não foi resolvido.
Colocou também que para termos um município ligado ao Turismo as ruas devem estar bonitas e
bem cuidadas e os canteiros de flores floridos, comentou que em outra ocasião sugeriu que fosse
realizada uma reunião para conversar com os moradores e combinar com eles, que cada um
cuidasse e regasse as flores dos canteiros em sua calçada, essa reunião não se realizou. Disse que
infelizmente nosso Município em relação a Municípios perde muito em quesito organização e
beleza, falou sobre a plantação de lavanda existente ao entorno da Prefeitura, acha que deve-se
rever essa plantação e que as flores precisam ser podadas para dar um melhor aspecto a nossa
cidade e fazer-se jus ao nosso lema “Sério te espera sorrindo’’. Parabenizou as escolas pelo
desfile Cívico organizado, e as crianças que fizeram parte do desfile e apresentações e demais
envolvidos, destacou também a sua indignação por não terem sido convidados os Vereadores
para o tal evento e que como autoridades deveriam ser respeitados e convidados para eventos
desta ordem. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima
Sessão para o dia treze Setembro 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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LUCIANO JOSÉ DA SILVA
Presidente

TIAGO ANDRÉ ARIOTTI
Vice-presidente

NELCÍ ARIOTTI MAFFI
Secretária
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