
ATA N 033/2018

Aos  quatro  (04)  dias  do  mês  de  Outubro  de  dois  mil  e  dezoito  (2018),  nas

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima terceira (33ª) Reunião Ordinária

da Segunda Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes

Vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, 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, em seguida,

solicitou a Secretária que fizesse a leitura de uma mensagem. Após, solicitou ao Vice-Secretária que fizesse

a leitura da Ata nº 032/2018.  ATA Nº 032/2018  da Sessão Ordinária, realizada em vinte e sete (27) de

setembro de dois mil e dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE: Conforme Boletim

031/2018, não houve vereadores inscritos no expediente.  ORDEM DO DIA: OFICIO DO GABINETE

085/2018-  Encaminha  o  Projeto  de  Lei  044/2018  e  Balancete  da  Receita  Despesa  e  Verificação.

PROJETO DE LEI 044/2018- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de até R$

790,50 no Orçamento Municipal Vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Delmo Rempel- Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores secretária

e demais presentes, em primeiro momento parabenizou a Diretora Vera Eichler  pela iniciativa e conquista da

reforma da quadra coberta da Escola Estadual, após relatou uma conversa que teve com um Vereador da

Cidade de Estrela sobre o funcionamento da Câmara por lá, disse ter se interessado pelo direcionamento de

sobras  orçamentais  lá  feito  diretamnete  pelos  Vereadores  disse  também  que  no  ano  de  2012  quando

Presidente desta casa também já havia feito um direcionamento de verbas restantes no orçamento anual desta

casa em torno de R$ 68.000,00 para a construção do atual prédio, deixou sua proposta a todos os colegas

vereadores disse achar interessante adotar-se a idéia na Câmara..  Falou sobre a importância de votar no

domingo dia  sete  de outubro que só votando podemos tentar  acertar  para que as  mudanças  aconteçam.

Comentou  que  a  vários  meses  não  esta  mais  sendo  fornecido  pelo  Executivo  o  relatorio  de  folhas  de

pagamento e que o mesmo deve ser disponibilizado,  por se tratar  de um documento oficial.  Nada mais

havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia onze (11) de outubro 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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