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ATA N 040/2019 

 

Aos vinte e oito dias (28) dias do mês de novembro de dois mil e dezenove (2019), nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quadragésima (40ª) Reunião Ordinária, da 
Terceira Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Antes de iniciar a 
Sessão foi realizado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento de José Avelino Mai. 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, em seguida solicitou ao Secretário que fizesse a 
leitura de uma mensagem. Após, solicitou que fizesse a leitura da Ata nº 039/2019. ATA Nº 039/2019 
da Sessão Ordinária, realizada em vinte e um de novembro, de dois mil e dezenove (2019), foi 
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 039/2019, o Vereador Cleonir de 
Abreu falou no expediente, pedindo apoio para aprovação do seu requerimento. ORDEM DO DIA; 
Oficio do Gabinete N° 059/2019-Encaminha Projeto de Lei N° 053/2019. PROJETO DE LEI N° 
053/2019-Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com a Sociedade Sulina Divina Providência 
– Hospital Estrela – RS, a partir de 01 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 009/2019 – Pedido de informação: Solicita lista de contribuintes 
favorecidos pelos serviços de escavadeira hidráulica e retroescavadeira no decorrer deste ano, no 
âmbito deste município, bem como, número de horas realizadas para cada um deles. Aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 010/2019 – Pedido de informação: Solicita informações a respeito 
do custo anual que o município possui ao produzir a britagem grossa, neste, considerando o valor 
despendido com combustível, manutenção de equipamentos e funcionários. Aprovado por 
unanimidade. MOÇÃO DE PROTESTO E REPÚDIO Nº 002/2019-Moção de repúdio contra os projetos 
de alteração no plano de carreira do magistério público estadual, no estatuto do servidor público do 
Rio Grande do Sul. Aprovado unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS; Mário Antônio Candido; 
Saudou Senhor Presidente, colegas Vereadores, Secretária da Câmara, Assessora, e demais 
presentes. Falou sobre a atual situação dos Professores do estado, da falta de pagamentos em dia e 
das mudanças que o Governador Eduardo Leite pretende fazer. Afirma ter uma filha formada 
professora, e que sabe da jornada, e dos gastos para formação. Deu seu total apoio a classe, pois 
após os pais, os professores são a segunda família. Disse ainda que as portas da Câmara estarão 
sempre abertas para recebê-las assim como a todos que vem visitar. Falou sobre o confronto entre 
policiais e bandidos que ocorreu no município, que infelizmente, teve um desfecho muito triste, com 
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a morte de uma brigadiana, fato que demostra o risco, que esses profissionais assumem em prol da 
defesa da comunidade, profissionais esses, que trabalham com honra, mesmo sem receber o salário 
em dia. Deixou seus pesares aos familiares e também colegas da soldado. Afirma ter estado muito 
perto do local do acontecimento, que estava presente quando os colegas dela ficaram sabendo de 
sua morte, foi um momento muito triste de muito dor, choro e sofrimento. Nadir Paulo Burghardt; 
Saudou Senhor Presidente, colegas vereadores, professores (as) e demais presentes. Primeiramente 
deixou seu apoio a todos os professores, afirmou ter contatado com o assessor do Deputado 
Loureiro, que disse que com certeza o Deputado lutará pelos direitos dos professores. Falou sobre o 
Presidente do Banrisul, que teve o aumento de salário de 50 mil reais para 80 mil reais, afirma que 
gostaria de saber se ele também recebe parcelado, pois, com certeza, isso não acontece, pois são 
situações como esta que entristecem. Pediu para o Secretário de Obras realize o concerto das 
lâmpadas pois tem muita reclamação, lança a ideia de que seja contratado um outro funcionário 
para realizar o serviço, pois um para fazer as duas coisas não funciona. Pediu novamente para que 
sejam feitas as rampas de acesso para cadeirantes nas calçadas. Nada mais havendo a constar o 
Senhor Presidente após convocar a próxima sessão para o dia (05) cinco de dezembro, 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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