
ATA N 08/2017

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (2017), nas dependências

da Câmara  Municipal de Vereadores, foi realizada a oitava (8ª) 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 foi cedido espaço ao Contador do Executivo Municipal, o qual apresentou, de

forma pormenorizada,  a  prestação de  contas  do último quadrimestre  de  2016.  Na sequência,  o

Senhor Presidente solicitou a Vice-Secretária que fizesse a leitura da ATA nº 007 de dois mil e

dezessete (2017). ATA Nº 007/2017 da Sessão Ordinária, realizada em dezessete (17) de fevereiro

de dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim

nº 007/2017. Não houve inscritos no expediente.  ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 028/2017 –

Encaminha Projeto de Lei nº 010/2017 e 011/2017. PROJETO DE LEI Nº 010/2017 – Autoriza o

Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 141.640,20 no orçamento municipal vigente e

indica recursos para a sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 011/2017

– Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no

valor de R$ 60.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. MOÇÃO

DE REPÚDIO Nº 001/2017 -  Manifesta  repúdio  à  PEC 287/2017,  a  qual,  dentre  outros,  visa

aumentar  a  idade  mínima  para  acesso  ao  benefício  da  aposentadoria  para  o  trabalhador  rural.

Aprovada por unanimidade.  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. Aprovado por unanimidade.

EXPLICAÇÕES  PESSOAIS: LUCIANO  JOSÉ  DA  SILVA  (PMDB):  Saudou  o  Senhor



Presidente,  colegas  Vereadores  e  demais  presentes.  Agradeceu  ao  Senhor  Graziel  Sartori  pelas

explicações sobre as Contas do Município e diz ser de muita importância, para que todos saibam a

real situação e também todos os gastos. Manifestou preocupação com as crianças que são alunas e

dependem do transporte escolar, em relação a segurança delas dentro dos micro-ônibus e ônibus.

Disse que em conversa com um dos motoristas, o mesmo relatou que algumas das crianças dormem

no trajeto até em casa, gerando aflição, pois a maioria destas deveriam estar em uma cadeirinha

especial  para  sua  idade  e  peso.  O  Vereador  sugeriu  então,  para  que  não  houvesse  mais  esta

preocupação e principalmente a fim de prevenir  que algum incidente aconteça, que a compra e

colocação de cadeirinhas para estas crianças fosse providenciada,  bem como o uso do cinto de

segurança  por  todos  os  alunos,  pois  elas  merecem  um  transporte  seguro.  NADIR  PAULO

BURGHADRT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, Secretária, o Assessor, a

Imprensa e demais presentes. Agradeceu ao Senhor Graziel Sartori pela colocação dos dados reais

do  Município  e  parabenizou  a  Administração  pelo  Município  estar  “andando  bem”.  Mostrou

preocupação com as obras de grande porte, pois as despesas aumentaram segundo a apresentação do

Senhor Sartori,  e diz que cada construção realizada aumenta mais os gastos e defende que elas

deveriam parar, pois a municipalidade não suporta mais custos. Solicitou a Imprensa, que fossem

publicadas  as  suas  Explicações  Pessoais  da  Sessão  anterior,  onde  fala  sobre  as  roçadas  e  a

iluminação de Sampaio, pois a Comunidade é mais distante e apenas fica sabendo dos trabalhos dos

Vereadores pelo jornal. Mencionou a sua participação no Protesto contra a PEC 287/2016, em Santa

Cruz  do  Sul,  dizendo  que  muitas  pessoas  participaram  e  que  foi  pedido  muito  o  apoio  dos

Vereadores, Prefeitos, Deputados, de todas as autoridades para que se empenhassem e que se fosse

necessário  outra  manifestação  aconteceria.  Demonstrou  a  sua  preocupação  em  relação  a

participação da Administração Seriense, que não ocorreu, e pensa que eles também deveriam se

preocupar  e  se  empenhar,  pois  o  Município  depende  muito  dos  aposentados.  Parabenizou  a

Comunidade de  Sampaio,  pela  presença  no manifesto.  Comentou ainda,  sobre as  menções  dos

deputados  neste  dia,  que  pareciam  muitos,  mas,  que  apenas  o  Deputado  Heitor  Schuch  se

manifestou  em  público  contra  a  PEC  287/2016  e  salienta  que  esta  deve  ser  uma  das  coisas

observadas na hora da escolha dos Deputados. Por fim, solicitou à Imprensa que publicasse também

o seu convite, feito da Sessão anterior, para a  35ª Festa Intercomunitária de Linha Andreas. Nada

mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 02 de



março 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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