
ATA N 001/2018

No primeiro (1º) dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da

Câmara  Municipal  de  Vereadores,  foi  realizada  a  primeira  (1ª)  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 ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. Após

nomeou o Vereador Guilherme Samuel Hickmann como Segundo Secretário e solicitou ao mesmo

que fizesse a leitura da Ata nº 048 de dois mil e dezessete (2017).  ATA Nº 048/2017  da Sessão

Ordinária, realizada em vinte e oito (28) de dezembro de dois mil e dezessete (2017) foi aprovada

por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 001/2018; Não houve inscritos. ORDEM

DO DIA: OF. GAB. Nº 005/2018 – Encaminha Projeto de Lei nº 003/2018, Balancete da Receita,

Despesa e Verificação referente ao mês de Dezembro de 2017 e referente ao mês de janeiro de

2018. PROJETO DE LEI Nº 003/2018 –  Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial

de R$ 37.500,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado

por unanimidade.  OF. MESA DIRETORA Nº 001/2018 –  Encaminha Indicação para Formação

das Comissões Permanentes. Aprovado por unanimidade.  REQUERIMENTO Nº 001/2018 – de

autoria  da  Vereadora  Nelcí  Ariotti  Maffi:  requer  Licença  para  “Tratamento  de  Interesse

Particular”.  Aprovado  por  unanimidade.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS: DELMO  REMPEL

(PDT): Saudou o Senhor Presidente e colegas Vereadores, desejando um bom ano de trabalho e que

seja feito da melhor forma para o bem do Município. Mencionou a Cavalgada Municipal, a qual faz

parte da organização, acreditando que esta, por ser uma programação oficial, deveria receber um

apoio especial da Municipalidade, que fosse ao menos dado o almoço aos cavalarianos no dia do

Encerramento, que ocorre no CTG Querência do Sério. Pediu o apoio e a presença dos Vereadores e

demais entes políticos nas localidades em que os participantes chegam, pois diz sentir falta desta,

que  normalmente  não  ocorre.  NADIR  PAULO  BURGHARDT  (PDT):  Saudou  o  Senhor



Presidente, colegas Vereadores, o Assessor, Secretária, Imprensa, Ex-Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Sério e demais presentes. Desejou ao Presidente, Luciano da Silva, um

bom ano  de  trabalho.  Mencionou  o  Projeto  de  Lei  nº  070/2017,  o  qual  votou  contra  por  não

concordar com a retirada das 3 horas, pois acredita ser prejudicial para o município. Diz que, os

Projetos de Lei são feitos por uma meia dúzia de pessoas e este tipo de Projeto poderia ser discutido

melhor entre os Vereadores. Concorda que o preço é muito bom, mas o fato de não ter limite de

horas preocupa o Vereador, sugerindo que fosse cobrado para três horas R$ 30,00 (trinta reais),

cinco  horas  R$  50,00  (cinquenta  reais)  e  o  restante  pagaria  cheio,  vendo  que  desta  forma  os

pequenos seriam beneficiados. Pediu ao Secretário de Obras, que, na medida do possível, fosse

patrolada a Estrada Geral de Sampaio e, também, que fosse colocada uma camada generosa de

material, pois em conversa com antigos moradores, está saindo o fundamento colocado à setenta

anos  atrás,  de  quando  foi  feita  a  estrada.  LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB):  Saudou  os

colegas Vereadores e demais presentes. Manifestou sua alegria em voltar aos trabalhos na Casa após

o recesso, desejando boas-vindas a todos. Com tristeza comentou sobre as notícias da Assembleia

Legislativa,  negociações  entre  os  Ministérios  e  toda  a  polêmica  que  está  envolvida  a  política

Brasileira.  Acha  lamentável  pessoas  com  cargos  e  deveres  tão  importantes  serem  totalmente

despreparadas  para  conduzirem  os  trabalhos,  sem  saber  tomar  decisões  em  um  grupo  com

diferenças partidárias e agradece por este tipo de situação não acontecer dentro deste Legislativo,

que sempre conseguiu deixar legendas partidárias de lado para decidir entre o bom e o ruim para o

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

para o dia oito (08) de fevereiro 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 Senhor Secretário da Mesa. 
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