
ATA N 22/2017

Aos oito (08) dias do mês de junho de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da

Câmara Municipal  de Vereadores,  foi  realizada a  vigésima segunda (22ª)  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

regimental, 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  021 de dois  mil  e

dezessete (2017).  ATA Nº 021/2017  da Sessão Ordinária, realizada em primeiro (1º) de junho de

dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº

019/2017. Não houve inscritos.  ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 063/2017 – Encaminha Projeto

de Lei nº 031/2017; PROJETO DE LEI Nº 031/2017 – Ratifica o Termo de Contrato de Prestação

de Serviços nº 11/2017, firmado com o Hospital Bruno Born, visando a execução de atendimentos

ambulatoriais e de cirurgias em caráter de Urgência e Emergência para os munícipes de Sério, e dá

outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ

BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e a Imprensa.

Mencionou o Projeto de Lei nº 031/2017, que foi aprovado pela Casa, o qual é muito a favor, pois

nem todos os munícipes têm condições de pagar pela sua saúde, e este serviço que o Município

contrata ajuda especialmente aos que mais necessitam, pois em um Hospital, se o paciente não tem

dinheiro para pagar, muitas vezes fica na espera ou não é atendido. Pediu uma explicação sobre as

paradas de ônibus, que deveriam ser construídas na Comunidade de Sete de Setembro, próximo a

residência de Nilson Ariotti  e  também próximo a de Roque Bergmann, pois pessoas esperam o

ônibus ali e quando chove elas não tem onde ficar e lembra que estas paradas já foram pedidas

inclusive na legislatura passada. Sobre a aposentadoria rural, relatou que pesquisou no município e

os produtores têm muita diferença de contribuição, alguns de R$ 300,00 (trezentos reais) e outros



que chegam a R$ 1.170.000,00 (um milhão cento e setenta mil reais), e não acha justo estes mesmos

produtores  se aposentarem pelo mesmo salário.  Pensa que deveria haver pedidos de moções  de

apoio, também o apoio da AVAT, para que algo seja feito e reivindicado. GUILHERME SAMUEL

HICKMANN (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e a Imprensa. De modo

especial agradeceu a diretoria e equipe envolvida do CTG Querência do Sério, pelo belo evento

realizado no último sábado e agradeceu aos pais que trouxeram os seus filhos para apresentar o seu

talento neste dia. Manifestou apoio aos municípios que decretaram urgência devido as fortes chuvas.

Pediu  atenção  redobrada  aos  serienses  por  este  motivo,  e  agradeceu  que  nada  de  grave  tenha

acontecido no Município. Reforçou as palavras do Vereador Cleonir a respeito do Projeto de Lei nº

031/2017, pois ele torna mais fácil o acesso à saúde de quem precisa. Por fim, convidou a todos para

a Notte Taliana que ocorre no próximo sábado (10/06) e mesmo que não estará presente no evento,

doará o valor do cartão para contribuir com o Hospital de Caridade São José. Nada mais havendo a

constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia vinte e dois (22) de junho

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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