
ATA N 25/2017

  Aos seis (06) dias do mês de julho de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da

Câmara  Municipal  de  Vereadores,  foi  realizada  a  vigésima  quinta  (25ª)  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

regimental, 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  024 de dois  mil  e

dezessete (2017). ATA Nº 024/2017 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e dois (29) de junho de

dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº

022/2017.  NADIR PAULO BURGHARDT (PDT):  Pediu o apoio dos colegas Vereadores  em

relação a sua Indicação (Indicação nº 005/2017), pois os moradores da Comunidade de Sampaio

estão indignados com a situação que já vem ocorrendo há dois anos e houve vários pedidos para que

a  Secretaria  responsável  tomasse  providências,  pois  nos  dias  de  muita  chuva  a  água  invade  a

propriedade de uma viúva com mais de 90 anos.  ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 085/2017 –

Encaminha Projeto de Lei Nº 036/2017;  OF. GAB. Nº 087/2017 –  Encaminha Projeto de Lei nº

037/2017, 038/2017, 039/2017 e Balancete da Receita, Despesa e Verificação; PROJETO DE LEI

Nº  036/2017  –  Dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  para  o  quadriênio  2018-2021  e  dá  outras

providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.  PROJETO DE

LEI  Nº  037/2017  – Autoriza  o  Poder  Executivo  a  custear  as  despesas  concernentes  aos

deslocamentos de um poste localizado as margens da ERS 421, no valor de R$ 5.882,89. Baixado

pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.  PROJETO DE LEI Nº 038/2017 –

Altera dispositivos da Lei 1.284 de 17 de fevereiro de 2014, a qual Institui o Conselho e cria o

Fundo  Municipal  do  Turismo  no  Município  de  Sério,  e  dá  outras  providências.  Aprovado  por

unanimidade.  ROJETO DE LEI Nº 039/2017 – Aprova o Plano Municipal de Turismo de Sério.



Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos. INDICAÇÃO Nº 004/2017-de

Autoria do Vereador Delmo Rempel: Indica analisar a viabilidade de aumentar as taxas cobradas

para o desempenho das atividades de ambulante,  a fim de se evitar que haja uma concorrência

desleal em relação ao comércio local. INDICAÇÃO Nº 005/2017- de autoria do Vereador Nadir

Paulo Burghardt: Providenciar a limpeza e se necessário a substituição dos bueiros na estrada geral

da Localidade de Sampaio, próximo a propriedade de Semildo Schubert, pois nos dias de chuva a

água  invade  a  estrada  municipal  e  a  residência  da  Sra.  Norma  Schmidt. EXPLICAÇÕES

PESSOAIS: DELMO REMPEL (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais

presentes. Agradeceu aos colegas pela aprovação da sua indicação (Indicação nº 004/2017), que teve

como  intuito  principal  trazer  um  debate  à  Casa,  também  na  Administração  Pública,  pois   foi

procurado por vários empresários do Município que acham que o comércio ambulante traz uma

desigualdade  com os  comerciantes  que  precisam manter  a  sua  empresa,  pagando  seu  Alvará  e

mantendo os impostos em dia e estes ambulantes pagam apenas uma taxa que é baixa, gerando uma

concorrência desleal. Comenta que a ACIASS também está se mobilizando para estudar os casos e

achar uma solução. O Vereador que bem sabe da dificuldade de mudar o Código Tributário, apoia a

ideia de uma mobilização para que esta mudança aconteça e traga mais retorno para o município.

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

Assessor,  a  Secretária  e  demais  presentes  na  Casa.  Agradeceu  aos  colegas  por  aprovar  a  sua

indicação (Indicação nº 005/2017), pois os moradores estão pedindo há muito tempo e os Secretários

também já tinham conhecimento do que ocorre nos dias de chuva. Pediu urgência quanto a este

pedido, pois sua maior preocupação é com uma senhora idosa, que todas as vezes têm sua casa

atingida com a água. No dia de hoje, esteve na Escola Estadual, acompanhado de a Diretora e as

professoras, onde receberam o Paulo Berté, que veio explanar sobre o recurso o qual a Escola Pedro

Albino Müller foi beneficiada.  Como a verba foi destinada para reformas, o Assessor veio para

tentar reverter e conseguir com que ela seja usada para o fechamento da quadra esportiva e se for

necessário, será buscado mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a conclusão da obra. Falou

ainda sobre o Projeto de Lei nº 037/2017, que fala da retirada de um poste de luz da Estrada Geral, o

qual os Vereadores precisam estudar, pois acreditam que não seja a Prefeitura Municipal que tenha



que arcar com os custos deste deslocamento.  SANDRA REGINA BRANDT WERNER (PSDB):

Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, Secretária e Assessor. Agradeceu a presença das

Soberanas na Casa e também ao trabalho espontâneo de doação que elas fazem para o Município e

tem certeza de que está  muito bem representado por elas.  Parabenizou a estudante de Relações

Internacionais, Tauana de Freitas e a estudante de Nutrição, Iasmini da Silva Rosa, pela ação que

realizaram dentro dos cursos, levando brinquedos para as crianças que residem nas Casas Populares,

e hoje estão aqui para planejar mais um feito pelo Município. Parabenizou a iniciativa de quem

buscou  a  vinda  do  Promotor,  pois,  acredita  que  a  vinda  dele  mostrou  que  o  município  tem

profissionais capacitados que sabem lidar com os problemas e os resolvem da melhor forma, sem

precisar levar adiante. Mencionou ainda a “feira” que teve na Escola Adélia Corbellini, parecida

com a Feira de Ciências que não acontecerá este ano, onde os alunos apresentaram os trabalhos e

projetos que vão para a Afubra, onde o município será representado por quatro trabalhos e se diz

muito  surpreendida  com as  ideias  que  surgem por  parte  dos  alunos  e  fica  muito  feliz  com o

aprendizado deles, e salienta que o não acontecimento da Feira de Ciências a entristece, pois era

uma porta de entrada de criatividade e autoestima para os alunos. Nada mais havendo a constar, o

Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia treze (13) de julho 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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