
ATA N 028/2018

Aos  vinte  e  três  (23)  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e  dezoito  (2018),  nas

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima oitava (28ª) Reunião

Ordinária da Segunda Seção 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

027/2018. ATA Nº 027/2018 da Sessão Ordinária, realizada em dezesseis (16) de agosto de dois

mil  e  dezoito  (2018)  foi  aprovada  por  unanimidade.  EXPEDIENTE: Conforme Boletim  nº

026/2018.  NADIR  PAULO  BURGHARDT:  Pediu  apoio  dos  colegas  Vereadores  para  a

aprovação de seu requerimento, tendo em vista que é um caso de urgência. ORDEM DO DIA:

OF. GAB. Nº 074/2018 – Encaminha Projeto de Lei nº 038/2018, nº 039/2018 e nº 040/2018;

OF. SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Nº 002/2018 –  Encaminha resposta ao

Requerimento nº 006/2018. PROJETO DE LEI Nº 037/2018 – Cria o emprego de Enfermeiro –

ESF/PMAQ,  visando  atender  ao  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família  e  Programa

NACIONAL  DE  Melhora  do  Acesso  e  da  Qualidade  da  Atenção  Básica,  instituído  pelo

Ministério da Saúde – SUS, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.  PROJETO

DE  LEI  Nº  038/2018  – Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um  Crédito  Suplementar  no

orçamento municipal vigente, no valor de R$ 80.000,00 e indica recursos para sua cobertura.

Aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 039/2018 – Autoriza o Poder Executivo a

abrir cinco Créditos Especiais, em montante total  de R$ 200.000,00 no orçamento municipal

vigente e indica recursos para sua cobertura.  Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI

Nº 040/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir cinco Créditos Especiais, em montante total

de R$ 48.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado

por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 007/2018,  de autoria do Vereador Nadir Paulo

Burghardt  –  Solicita  que  o  setor  competente  da  municipalidade  solucione,  o  mais  breve

possível,  o  problema  existente  no  aterro/muro  da  ponte  localizada  na  divisa  de  Linha

Andreas/Venâncio Aires/RS, eis que a mesma apresenta indícios de desmoronamento.  Aprovado

por  unanimidade.  REQUERIMENTO  Nº  008/2018,  de  autoria  do  Vereador  Guilherme

Samuel  Hickmann  –  Solicita  que  lhe  seja  concedido  afastamento  do  cargo  de  Vereador,

conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Casa, a partir do dia 1º de

Setembro.  Aprovado  por  unanimidade.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  NADIR  PAULO



BURGHARDT (PDT):  Saudou o  Senhor  Presidente,  a  Secretária,  Senhor  Pedro  Walker,  a

Rádio Sentinela FM e demais presentes. Contou que foi procurado por vários comerciantes de

Sério,  pois  estão  vendo a  situação  que ocorre  no  município,  onde a  maioria  dos  munícipes

compram fora da Cidade, e não sabem mais o que fazer para atrair as pessoas a fazerem suas

compras aqui. Disse que os comerciantes pediram se não havia a possibilidade dos Vereadores

criarem um projeto para dar um bônus à eles, onde o Vereador respondeu que não, mas sugeriu

que os Edis pudessem fazer um planejamento, juntamente do Assessor e levar ao Executivo, pois

sabe que esta situação é preocupante. DELMO REMPEL (PDT): Saudou o Senhor Presidente,

colegas Vereadores e demais presentes. Falou sobre a resposta ao seu Requerimento que chegou

à Casa, onde acredita que o Executivo não o entendeu direito ou, não se expressou da melhor

forma em seu pedido, pois queria saber desde o ano de 2009 quais foram os produtores que

protocolaram e receberam ou não o pedimento do subsídio. Pediu a Secretaria de Obras para que

terminasse o cascalhamento da Estrada Geral de Araguari, pois por não terminar a estrada, ela já

está praticamente ruim novamente. MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO (MDB): Saudou

o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais Presentes. Reforçou as palavras do Vereador

Nadir, uma vez que acredita que o Vale-Alimentação que foi criado não veio bem, tendo em

vista que ele incentiva o gasto fora do município, pois a maioria dos comércios não possui o

credenciamento  para  receber  o  cartão.  Comentou  que  já  participou  de  diversas  reuniões  da

Associação dos Comerciantes e, disse que só participa novamente onde todos os que vão nessas

reuniões comprarem também mais no município, percebendo que os comerciantes gastam muito

pouco do seu dinheiro aqui. Agradeceu ao colega Vereador Guilherme, pela caminhada dentro

do Poder Legislativo, desejando coragem e boa sorte na nova caminhada como Secretário de

Obras. Também agradeceu à Secretária Evelyn, pelo trabalho prestado na Câmara de Vereadores

e  desejou  boa  sorte  na  caminhada  pela  busca  de  seus  ideais. GUILHERME  SAMUEL

HICHMANN (MDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, à Secretária Evelyn, já

desejando uma boa sorte e um futuro brilhante na nova caminhada, sua área de estudo, e demais

presentes. Agradeceu ao Vereador Marciano pelas palavras, e sabe que será sim um desafio, mas

sabe que é um desafio que irá  encarar  com um grupo. Disse que jamais  deixará de lado as

obrigações de Vereador, ajudando ainda a população. Comentou que não vê de maneira negativa

sua saída, pois trata-se de acreditar em si mesmo e conseguir fazer o melhor pela Pasta que

assumirá.  Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão

para o dia seis (06) de 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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