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ATA N 017/2018

Aos sete (07) dias do mês de junho de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da

Câmara  Municipal  de Vereadores,  foi  realizada a  décima sétima (17ª)  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

016/2018. ATA Nº 016/2018 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e quatro (24) de maio de

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

016/2018.  Sandra  Regina  Brandt  Werner:  Saudou  o  Senhor  Presidente  e  demais  colegas

Vereadores. Pediu apoio para o seu Pedido de Informação nº 001/2018,onde surpreendentemente

ficou sabendo que apenas alguns servidores poderiam folgar no dia 1º, não entendendo o critério

que  foi  usado  para  tal,  sabendo a  Vereadora  que  não é  possível  compensar  posteriormente.

Comentou também sobre o Projeto que menciona o Vale-Alimentação, o qual gostaria que as

estagiárias  fossem incluídas,  pois  elas  têm uma grande responsabilidade  e  acredita  que  elas

merecem este benefício.  ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 047/2018 –  Encaminha Projeto de

Lei nº 021/2018;  PROJETO DE LEI Nº 021/2018 –  Altera dispositivos da Lei Municipal nº

1457/2018,  que  institui  o  sistema  de  Vale-Refeição  no  âmbito  da  Administração  direta  do

Município de Sério, e dá outras providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para

maiores  estudos.  PEDIDO  DE  INFORMAÇÃO  Nº  001/2018,  de  autoria  da  Vereadora

Sandra Regina Brandt Werner -  Conforme dispõe o artigo 214 e seguintes do Regimento

Interno desta Casa Legislativa, solicito que sejam feitos esclarecimentos relativos aos critérios
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utilizados para conceder folga no dia 1º de junho de 2018, para sua posterior compensação,

somente para determinados servidores deste Executivo municipal. Aprovado por unanimidade.

EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  NELCÍ  ARIOTTI  MAFFI:  Saudou  o  Senhor  Presidente,

colegas Vereadores, Imprensa e demais presentes. Convidou a todos os colegas Vereadores para

prestigiarem a Noite Italiana que ocorre no próximo final de semana, que é realizada por um

grupo de voluntários em prol do Hospital de Caridade São José de Sério, que precisa muito de

ajuda, especialmente com este período de  crise. Comentou sobre a greve dos caminhoneiros,

onde uma parte do município de Sério se mobilizou e ainda recebeu críticas de outra parte da

população, a qual não via com importância a pequena manifestação. A Vereadora acredita que

cada um precisa fazer sua parte, para que haja menos corrupção. Nada mais havendo a constar, o

Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia catorze (14) de junho 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. 

  

LUCIANO JOSÉ DA SILVA       TIAGO ANDRÉ ARIOTTI           NELCÍ ARIOTTI MAFFI
Presidente                                       Vice-presidente                                Secretária
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