ATA N 036/2018
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2018), nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima sexta (36ª)
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, solicitou a Secretária que fizesse a leitura de uma mensagem. Após, solicitou a
Vice-Secretária que fizesse a leitura da Ata nº 035/2018. ATA Nº 035/2018 da Sessão
Ordinária, realizada em dezoito (18) de outubro de dois mil e dezoito (2018) foi aprovada
por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 034/2018; MARCIANO ANTÔNIO
FAVARETTO: Saudou o Senhor Presidente e colegas Vereadores. Pediu o apoio de todos
os colegas para a aprovação do Projeto de Lei 047/2018-Autoriza o Poder Executivo a
encaminhar a correção de seus limites territoriais. ORDEM DO DIA:OF. GAB. Nº 096/2018
Encaminha Projetos de Lei 047/2018 e 048/2018. PROJETO DE LEI Nº 047/2018-Autoriza
o Poder Executivo a encaminhar a correção de seus limites territoriais. Aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI 048/2018 Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Sério para o Exercício de 2019. Baixado pela comissão de justiça e redação
para maiores estudos.EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nadir Paulo Burghardt: Saudou o
Senhor Presidente, colegas Vereadores, secretária, assessor. Imprensa e Secretários
presentes. Primeiramente agradeceu o Secretário e também ao Capataz da secretaria de
Obras, pelo serviço prestado na comunidade de Sampaio, agradeceu também ao operador
de máquinas Alceu Schutz pelo trabalho realizado de abertura de açudes em sua
comunidade, disse ser importante agradecer pelos serviços prestados. Reforçou o pedido
para a arrumação da cabeceira da ponte em divisa com Linha Andréas, disse ser possível
fazer o concerto pois os níveis de água se encontram baixos, comentou ter falado com o
Secretário Guilherme Hickmann, que explicou que para concluir uma obra deste porte

precisa de um planejamento, então o Vereador cogitou a possibilidade de ser feito um
documento oficial para a Comunidade, explicando o funcionamento da obra. Em segundo
momento em nome do APM da Escola Pedro Albino Müller, agradeceu aos Vereadores
pelo apoio prestado ao projeto da Professora Vera Eichler, em busca da verba para a
conclusão da obra do Ginásio de Esportes, da Escola Estadual também parabenizou a
todos os envolvidos. Parabenizou também a equipe da saúde pelo dia da saúde realizado
na última quinta feira dia 25/10/18. Cleonir José Bergmann de Abreu- Saudou Senhor
Presidente, colegas Vereadores, Secretários Presentes e imprensa. Em primeiro momento
agradeceu ao Secretário de obras pelo serviço realizado na rua da entrada da Cidade ao
lado da Prefeitura, um pedido feito por ele a um tempo atrás, também agradeceu o
pessoal da Empresa RGE SUL, pelo início da limpeza da rede elétrica da Comunidade de
Linha Serrana, disse ter sido muito válido o ofício enviado pela Câmara, e que não vai
parar por ai, relatou uma conversa com o assessor do Deputado Gilmar Sossela, disse
que irão marcar uma audiência pública para tentar a retirada da rede do meio da mata
para colocá-la na beira da estrada geral. Falou sobre o Projeto de Lei 047/2018, aprovado
na presente data, que fala sobre as correções territoriais do Município disse ser de grande
valia em termos aumento territorial e retorno de renda e arrecadações. Espera que depois
de realizado o acordo o Município passe a atender somente os munícipes que estejam
dentro do território de Serio, que não ocorra o que já aconteceu de pessoas que são de
fora serem beneficiadas. Relata não ter nada contra estas pessoas apenas acha injusto
com os demais. Parabenizou a Diretora e equipe do Colégio Estadual pela conquista do
ginásio de Esportes.
Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão
para o dia primeiro (01) de novembro 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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