ATA N 07/2017

Aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a sétima (7ª) 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 regimentar, 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 006 de dois mil e dezessete (2017). ATA
Nº 006/2017 da Sessão Ordinária, realizada em nove (09) de fevereiro de dois mil e dezessete
(2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 006/2017. Não houve
inscritos no expediente. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 024/2017 – OF. GAB. Nº 014/2017 –
Encaminha Projeto de Lei nº 009/2017. PROJETO DE LEI Nº 009/2017 – Dá nova redação ao
Art. 3º e Parágrafo Único da Lei 1483, de 17 de janeiro de 2017, que autoriza o Município a
subsidiar, neste ano, o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por hora, limitado a 20 (vinte) horas por
propriedade, aos agricultores que, em face à demanda, não forem atendidos pelas horas de serviços
prestados pela municipalidade para a realização da silagem, e dá outras providências. Baixado pela
Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NELCI
ARIOTTI MAFFI (PP): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes.
Manifestou a necessidade de uma faxineira para o todo o prédio onde fica a Câmara de Vereadores,
que abrange também o Conselho Tutelar, Rádio Comunitária e Sindicato dos Trabalhadores Rurais e
também uma limpeza das fachadas. Solicitou ainda que fosse adquirida uma geladeira. NADIR
PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais
presentes. Pediu novamente ao Secretário de Obras que roçasse a Estrada Geral da Localidade de
Lavador e diz que todos os anos no início do período letivo a estrada está praticamente fechada pelo
mato. Relatou que no último dia (16/02), as máquinas trabalharam em Sampaio e que, como na
maioria das vezes, um cano de água foi danificado, deixando a Comunidade novamente sem água e

desta vez, vazou um dia inteiro, gerando gastos. Chama a atenção dos capatazes que fazem este
serviço, para observarem onde os canos d’água passam, para que os danos não se repitam e não
gerem um gasto desnecessário de água e luz. Se colocou a disposição para a mobilização em Santa
Cruz do Sul no dia 21/02 e convidará a sua Comunidade para fazer parte deste protesto contra a
PEC 287/2016, que aumenta a idade mínima para acesso ao benefício de aposentadoria agrícola.
Reforça o que o colega Cleonir falou na última Sessão (17/02), sobre a falta de policiamento na
cidade, e diz que algo tem que ser feito para ter a Brigada Militar a disposição dos Municípios, pois
a cada dia o perigo aumenta. Pediu que as luzes da Localidade de Sampaio fossem reparadas, pois a
Comunidade está “esperando no escuro”. Por fim, convidou os colegas e a Comunidade em geral
para a 35ª Festa Intercomunitária de Linha Andreas, a qual é “Festeiro” e explanou a programação,
contando com a presença de todos. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após
determinar a próxima sessão para o dia 17 de fevereiro 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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