
ATA N 007/2018

Aos vinte e dois (22) dias do mês de março de dois mil e dezoito (2018), nas dependências

da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a sétima (7ª) Reunião Ordinária da Segunda

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

vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Guilherme Samuel Hickmann,

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 ao Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata nº 006/2018. ATA

Nº 006/2018  da Sessão Ordinária,  realizada em quinze (15) de março de dois mil  e dezoito

(2018) foi aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE:  Conforme Boletim nº 007/2018; Não

houve inscritos. ORDEM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº 006/2018 –  Autoriza  o Poder

Executivo  a  celebrar  termo de  associação com a Associação dos  Municípios  de  Turismo da

Região  dos  Vales-  AMTURVALES.  Aprovado  com  Voto  de  Minerva  a  favor  do  Senhor

Presidente. Abstenção de Votos: Guilherme Samuel Hickmann e Nadir Paulo Burghardt. Votos

Contrários:  Delmo  Rempel,  Nelcí  Ariotti  Maffi  e  Cleonir  José  Bergmann  de  Abreu.

REQUERIMENTO Nº 004/2018, de autoria da Vereadora Nelcí Ariotti Maffi –  Solicita a

pasta  competente  da  municipalidade  para  que  envie  um  relatório  pormenorizado  prestando

contas acerca das despesas efetuadas para a realização do Baile do Município, ocorrido no dia 17

de  março  de  2018.  Aprovado  por  unanimidade.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  CLEONIR

JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e

demais  presentes.  Agradeceu  a  Secretária  de  Turismo,  Carla  Ferri,  por  vir  explicar  sobre  o

Projeto de Lei nº 006/2018, que menciona convênio com a AMTURVALES. Comentou sobre a

indecisão  da  grande  maioria  dos  Vereadores  quanto  a  aprovação  do Projeto,  dizendo  que  é

necessário  ter  cuidado com convênios,  para  que  não aconteça  como o do SAMU, onde era

chamado e não se tinha retorno de atendimento. Comentou também sobre a “hora errada” que o

Projeto entrou, pois é uma época onde se tem muitos cortes de gastos, principalmente no setor



agrícola, lembrando o corte das três horas máquinas gratuitas. Ainda, comentou sobre o Projeto

de Lei nº 012/2018, que abre Crédito de R$450.000,00 para a construção de um pavilhão no

município,  com  o  intuito  de  oferecer  emprego  aos  moradores,  vendo  como  uma  grande

iniciativa,  que realmente  traz  retorno ao  município.  Acha bom o Projeto  estar  baixado para

estudarem melhor, mas o vê com bons olhos. Por fim, pediu que fosse arrumada uma lâmpada

em frente  a  residência  de  Têla  Franck.  NADIR PAULO BURGHARDT (PDT):  Saudou o

Senhor Presidente, colegas Vereadores, Assessor, Secretária, a Secretária do Turismo Carla Ferri

e acompanhantes do Conselho de Turismo. Iniciou agradecendo ao Secretário de Obras, pelo

serviço feito na Estrada Geral de Sampaio. Pediu novamente sobre a situação das pinguelas, que

não estão com condições dos moradores transitarem, pedido este que o Vereador já faz a mais de

um ano. Justificou sua abstenção de voto ao Projeto de Lei nº 006/2018, dizendo que de jeito

nenhum é contra o Turismo, mas, acredita que este Projeto entrou em um período acumulado,

com muitos cortes. Já que o Projeto foi aprovado, o Vereador pede para que seja envolvido mais

agricultores, nos cafés coloniais e demais eventos. Pediu, que se porventura a Lei que exige fazer

cursos e aulas para renovar a CNH seja aprovada, que a Câmara faça uma Moção, pois todos

sabem o valor altíssimo que é para obter a Carteira, sem contar o tempo perdido em serviço para

fazer  esta  renovação.  Nada mais  havendo a constar,  o  Senhor Presidente  após determinar  a

próxima Sessão para o dia vinte e oito (28) de março 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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