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ATA N 015/2020

Aos vinte e oito (28) dias do mês de maio de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima quinta (15ª) Reunião Ordinária, da Quarta Sessão
Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes
vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, Mário Antônio
Cândido, Marciano Antônio Favaretto, Guilherme Samuel Hickmann, Nadir Paulo Burghardt, Nelci
Ariotti Maffi e Tiago André Ariotti. Antes de iniciar a sessão, foi realizado um minuto de silêncio em
respeito ao falecimento do Senhor Semário Schuster. Logo após verificada a presença do número
regimental, o Senhor Presidente, Guilherme Samuel Hickmann, abriu os trabalhos em nome de Deus,
saudando colegas Vereadores e demais presentes. Solicitou que a Secretária fizesse a leitura de uma
mensagem, logo após pediu que o Vice-Secretário fizesse a leitura da Ata n° 014/2020. ATA N°
014/2020 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e um (21) de maio de dois mil e vinte (2020), foi
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N. 015/2020, não tiveram inscrições
para falar no expediente. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 043/2020, foi apresentado o
PROJETO DE LEI N° 018/2020, PROJETO DE LEI N° 019/2020 e PROJETO DE LEI N° 020/2020.
PROJETO DE LEI N° 018/2020- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento
municipal vigente, no valor de R$ 18.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Projeto de Lei
baixado para maiores análises. PROJETO DE LEI N° 019/2020- Inclui valores no PPA, LDO E LOA,
referentes à Ação 0601.002 (aquisição de máquinas e implementos agrícolas), e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 020/2020- Altera dispositivos do
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Sério, Lei Municipal nº 925/2008, de acordo
com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO N.004/2020- a Vereadora Nelci Ariotti Maffi, solicita afastamento para tratamento
de interesses particulares, a partir de primeiro (01) de junho de dois mil e vinte (2020), pelo prazo
de trinta (30) dias. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Delmo Rempel, saudou
Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, falou da importância do convite que
foi feito aos Vereadores, na semana passada, para discutir o Projeto N° 020, que se refere as
contribuições dos funcionários. Considera importante pois todos os vereadores saíram cientes, para
saber o que estaria em votação, e ficou bem esclarecido para todos com a explicação da Dra. Márcia
e Assessoria da Tere. Falou do questionamento que fez durante a reunião, sobre a pessoa que
contribuir para o fundo, se esta precisar de auxílio doença, salário família ou salário maternidade,
estes serem pagos pela Prefeitura. Disse que considera certo, que onde se contribui, teria que ter o
amparo. E que conforme o parecer da Assessoria, que até o final do ano o percentual passará a ser
de catorze (14) por cento para todos, então quem ganha mais ou menos, a contribuição passa a ser
a mesma. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para
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o dia quatro (04) de junho, quinta- feira, 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 Senhora Secretária da Mesa.
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