
ATA N 28/2017

  Aos vinte e sete (27) dias do mês de julho de dois mil e dezessete (2017), nas dependências

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

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

seguintes  vereadores:  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 027 de dois mil e dezessete (2017). ATA Nº 027/2017

da  Sessão  Ordinária,  realizada  em dezenove  (19)  de  julho  de  dois  mil  e  dezessete  (2017)  foi

aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 025/2017. Não houve inscritos.

ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 097/2017 – Encaminha Projeto de Lei nº 045/2017; PROJETO

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

providências. Aprovado por unanimidade de votos presentes.  PROJETO DE LEI Nº 040/2017 –

Autoriza o Poder Executivo a custear as despesas referentes a aquisição do material necessário para

implantação/extensão da rede de água da comunidade de Paredão-Sério, em uma distância de 1.250

metros, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos presentes.  PROJETO DE

LEI Nº 042/2017 –  Autoriza o Poder Executivo a abrir  um Crédito Suplementar no orçamento

municipal vigente no valor de R$ 215.900,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por

unanimidade de votos presentes. PROJETO DE LEI Nº 045/2017 – Altera o “caput” do art. 3º da

Lei Municipal nº 1114, de 08 de julho de 2011, que dispõe sobre o Provasem/Bônus Alimentação, e

dá  outras  providências.  Aprovado  por  unanimidade  de  votos  presentes.  EXPLICAÇÕES

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

demais presentes. Agradeceu à Administração pela resposta a sua Indicação, onde de forma rápida

foram organizadas reuniões para estudar a mudança do Código Tributário junto da ACIASS. Ficou

contente ao ver a preocupação da Administração Pública com a situação dos ambulantes e, agora,



cabe ao Executivo e a ACIASS decidirem valores, que em breve serão repassados aos Vereadores.

Pediu em nome do munícipe Alcindo Batistti, que a Secretaria de Obras tomasse providências a

respeito do acesso à sua residência, pois nos dias de chuva a água escorre por toda a estrada, pelo

fato de não tem boeiros.  LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB) :  Saudou o Senhor Presidente,

colegas Vereadores e demais presentes. Explanou sobre os projetos que foram aprovados na presente

Sessão, primeiro sobre o da Rede de Água de Paredão, onde vai atender uma família jovem, que está

se estabelecendo no Município, e, sabe que mais extensões da rede estão previstas, pois, muitos

necessitam deste abastecimento. Parabenizou o Vereador Delmo pela iniciativa e pelas explicações

sobre a reunião de ajuste do Código Tributário. Mencionou ainda, uma situação que ocorreu em

Gramado Xavier, onde uma feira de ambulantes revoltou muito a comunidade local, pois ela foi

muito  prejudicial  à  Cidade.  Após a  Comunidade exigir  mudanças,  o  Comércio  Local  foi  muito

fortalecido. Torce para que se tenha êxito na mudança do Código Tributário aqui em Sério, para que

venha a somar ao Município. Falou sobre o Projeto aprovado, o qual menciona o Convênio com o

Hospital de Estrela, e diz ser de grande valia, especialmente para as Gestantes e fica feliz por ouvir

muitos elogios quanto à mudança. Parabenizou aos Colonos e Motoristas e também aos Avós pelos

seus dias. Por fim, convidou a todos para a próxima rodada do Campeonato Municipal, que está

sendo um belo evento todos os sábados e lembra que no próximo domingo, os Veteranos do XV de

Novembro  voltam  a  jogar  e  convida  a  todos  também  para  prestigiá-los,  na  Sede  do  time.

GUILHERME  SAMUEL HICKMANN  (PMDB):  Saudou  o  Senhor  Presidente,  Colegas,  o

Assessor, a Imprensa, a Secretária e demais presentes na Casa. Parabenizou ao Vereador Delmo,

quanto a iniciativa de buscar a Mudança do Código Tributário. Mencionou o seu pedido feito no

último uso da Tribuna, sobre os brinquedos da praça, os quais, fica feliz em informar que foram

retirados e encaminhados para reforma. Em breve todos terão uma praça reformada. Parabenizou a

Secretaria de Obras pelas roçadas feitas nas estradas e esclareceu, referente aos boeiros, que foram

feitas licitações na última semana, e assim que eles chegarem as obras necessárias serão realizadas.

Agradeceu a todos que se fizeram presentes e também a aos que se empenharam e realizaram a Festa

de São Pedro, na Comunidade de Sete de Setembro, a qual teve o lucro de aproximadamente R$

10.500,00 (dez mil  e  quinhentos reais).  Na última sexta-feira,  deputados estiveram presentes na



Cidade,  entre  eles  Alceu  Moreira  e  também  o  assessor  do  Deputado  Gabriel  Souza,  os  quais

visitaram vários pontos onde foram aplicadas as suas emendas e visitaram o Hospital  para uma

possível  reformulação  de  verbas  para  respectiva  melhoria.  Sobre  o  asfalto,  mencionou  que  em

conversa com a Administração, em aproximadamente 10 dias as obras devem recomeçar. SANDRA

REGINA BRANDT WERNER  (PSDB):  Saudou  o  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores,  a

Secretária, Assessor, a Imprensa e demais presentes.  Agradeceu aos Vereadores por compreenderem

a necessidade da troca da data da Sessão, para que ela e o Vereador Guilherme pudessem participar

de uma formação de Professores. Diz que em todos os anos como professora, foi a melhor formação

que já esteve e parabenizou ao Secretário Luiz Aroldi por proporcionar estes momentos. A palestra

ministrada  pelo  Professor  César  Nunes,  do  Paraná,  trouxe  como  tema  a  educação  afetiva  e

humanizadora. Pensa que este vínculo afetivo com os alunos é extremamente necessário pois muitas

vezes os professores precisam suprir necessidades que vem de casa. Diz que tanto a família, quanto

a escola, precisam acreditar que o exemplo é a melhor prática educativa.  Nada mais havendo a

constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia três (03) de agosto 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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