
ATA N 10/2017

Aos nove (09) dias do mês de março de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da Câmara

Municipal  de  Vereadores,  foi  realizada  a  décima  (10ª)  Reunião  Ordinária  da  Primeira  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,  Nelci  Ariotti  Maffi,  Sandra  Regina

Brandt  Werner  e  Tiago  André  Ariotti.  Verificada  a  presença  de  número  regimentar,  o  Senhor

Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. Saudando colegas

Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. Após

solicitou a Vice-Secretária que fizesse a leitura da ATA nº 009 de dois mil e dezessete (2017). ATA

Nº 009/2017 da Sessão Ordinária, realizada dois (02) de março de dois mil e dezessete (2017) foi

aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 008/2017.  LUCIANO JOSÉ

DA SILVA (PMDB): Prestou explicações sobre os Projetos nº 013/2017 e 014/2017.  ORDEM DO

DIA: OF.  GAB.  Nº  030/2017:  Encaminha  Projeto  de  Lei  nº  012/2017,  013/2017,  014/2017 e

Balancete da Receita, Despesa e Verificação do mês de Fevereiro/2017.  PROJETO DE LEI Nº

012/2017  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um  Crédito  Especial  de  até  R$  1.300,00  no

orçamento Municipal Vigente e indica recursos para a sua cobertura. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 013/2017 – Altera o padrão salarial dos cargos que menciona. Aprovado

por  unanimidade.  PROJETO  DE  LEI  Nº  014/2017  –  Disciplina  a  concessão  do  Alvará  de

Localização  Provisório  para  o  funcionamento  de  atividades  econômicas.  Aprovado  por

unanimidade.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  TIAGO  ANDRÉ  ARIOTTI  (PSB):  Saudou  o

Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores,  o  Assessor,  Secretária,  a  Imprensa  e  demais  presentes.

Convidou a todos para a reunião da ACIASS, no dia 15 de março, às 19:15 hs, na Câmara de

Vereadores,  que  tem como  intuito  a  apresentação  da  nova  Diretoria,  sanar  qualquer  dúvida  a

respeito do funcionamento da associação e também haverá a presença do Comandante da Brigada

Militar,  prestando explicações  a  respeito  da  segurança dos  municípios.  Parabenizou o Vereador

Nadir  Paulo  Burghardt  pela  bela  festa  realizada  na  comunidade  de  Linha  Andreas.  DELMO

REMPEL (PDT) : Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, a Imprensa, o ex-colega Elton



Althaus, a Secretária, e o Assessor. Falou sobre o problema da rede de água que ainda persiste na

Comunidade de Araguari e diz que é maior do que parece. Em reunião com a Administração, se

chegou  a  conclusão  de  que  a  melhor  alternativa  é  transferir  água  do  poço  que  abastece  a

Comunidade de São Francisco para Araguari e que nos próximos dias a EDEF trará um projeto para

ser estudado. Se tudo der certo, São Francisco passará a ser abastecido pela água do Centro do

município e o poço desta comunidade ficaria para abastecimento exclusivo de Araguari, pois de

nada adiantaria a tentativa de perfurar mais um poço com o risco de não ter água e ainda ter este

gasto para o município. Por fim, fez um pedido para que a Secretaria de Obras fizesse a estrada que

o Ex-Vereador Alcídio Gusson está solicitando novamente, para que seja possível levar o esterco até

a roça. NADIR PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores,

o Assessor, Secretária, a Imprensa e ao Ex-colega Elton Althaus. Agradeceu ao Secretário de Obras

pela roçada que foi feita na Localidade de Lavador e também pelo bom trabalho que está sendo

realizado na Estrada Geral de Sampaio. Pediu novamente uma roçada no Alto Sampaio, pois o mato

está tomando conta da estrada. Parabenizou a todas as Mulheres pelo seu dia e comentou que ao

invés das mulheres “fazerem festa” elas estão correndo atrás de sua aposentadoria e lutando para

que a idade não aumente para 65 anos. Se sentiu indignado na sua última ida ao Manifesto contra a

PEC  287/2016,  onde  pediram  por  Prefeito,  Secretários  e  demais  autoridades  do  município  e

novamente  não  estavam presentes  e  salienta  que  o  município  precisa  muito  dos  aposentados.

Agradeceu  aos  Vereadores  que  colaboraram  com  a  rifa  e  que  compareceram  na  festa

Intercomunitária de Linha Andreas, que deu um lucro de aproximadamente R$ 24.700,00 e reforça

os  agradecimentos  a  todos  os  que  colaboraram,  aos  comércios  e  também a  Imprensa.  NELCI

ARIOTTI  MAFFI  (PP):  Saudou  o  Senhor  Presidente,  os  colegas,  o  Assessor,  a  Secretária,

Imprensa e os visitantes. Prestou homenagem ao dia da mulher lendo uma mensagem e reforçou o

convite da Vereadora Sandra para que todas participem do Evento feito para o Dia da Mulher,

organizado pela Administração e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no dia 10 de março,

dizendo que  todos os dias é dia da mulher. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após

determinar a próxima sessão para o dia 16 de março de 2017, 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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