ATA N 042/2017
Aos nove (09) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete (2017), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quadragésima segunda (42ª) Reunião Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os
seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Flávio Becker, Guilherme
Samuel Hickmann, Luciano José da Silva, Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt,
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 041 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 041/2017 da Sessão Ordinária, realizada em três (03) de novembro de
dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
037/2017; ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 130/2017 – Encaminha Projeto de Lei Nº 060/2017;
OF. GAB. Nº 133/2017 – Encaminha Projeto de Lei Nº 063/2017; PROJETO DE LEI Nº
060/2017 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sério para o Exercício de 2018.
Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº
063/2017 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal
vigente, no valor de R$ 400.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 007/2017 – de autoria do Vereador Flávio Becker - Providenciar
a limpeza das laterais da Rua Francisco Oscar Karnal, que leva a Localidade de Lavador, e, também
colocar uma camada de brita para que os pedestres possam caminhar com segurança. INDICAÇÃO
Nº 008/2017 – de autoria do Vereador Flávio Becker - Providenciar a abertura das curvas
próximas as residências de Sidinei Primaz e Sadir Capoani, na Localidade de São Francisco.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: GUILHERME SAMUEL HICKMANN (PMDB): Saudou o
Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Relatou a sua viagem ao Distrito
Federal, a qual acompanhou o Secretário de Saúde Adriano Bergmann, onde tinham por objetivo
resolver questões já existentes: instalação das redes de água que estão sendo feitas no município,
pois faltavam documentos para prestação de contas da primeira etapa, cujo valor ultrapassava R$

500.000,00 (quinhentos mil reais), e agora, já está devidamente depositado. O valor total da obra
gira em torno de R$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais), e, através de audiência com a
FUNASA, foi acompanhado o pagamento da segunda etapa. Participaram também de audiência
com o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), onde levaram o Projeto de Apresentação de
um novo CRAS para o Município, o qual está em processo de análise para aprovação. Sobre as
visitas aos Deputados, o Vereador menciona que esperará para fazer nomes, pois está no aguardo da
consolidação das propostas feitas por eles. Prestou condolências à Família de Ermida Lazzari, já
que é o regente do Coral Municipal, o qual está sentindo muita falta da Dona Ermida, pois ela era
uma peça muito importante na composição. Por fim, estendeu convite a Comunidade em geral e
também aos Vereadores para fazerem parte do Coral. NADIR PAULO BURGHARDT (PDT):
Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, a Secretária, o Assessor, ao Ex-Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Sr. Clério e também ao Ex-colega Vereador Elton Althaus.
Desejou boas vindas e um bom trabalho ao novo colega Flávio Becker. Agradeceu à Secretaria de
Obras pela limpeza que foi feita no Cemitério Municipal de Sampaio e também a limpeza e
colocação de material na Comunidade de Lavador, pois era um pedido de mais de seis anos, e
agora, finalmente está feito. Pediu a Pasta competente que fossem arrumadas as pinguelas, pois
existem duas que estão em más condições e o Vereador se sente preocupado com quem passa por
elas. Por fim, falou sobre o Projeto de Lei nº 062/2017, que menciona o aumento de carga horária e
também de salário ao Funcionário do Controle Interno, e pensa que ele é merecedor, pois ele quer
fiscalizar tudo que estiver ao seu alcance. O Vereador acredita que alguns Secretários também tem
que ser fiscalizados, principalmente quanto aos carros que ocupam, e diz que ficará de olho nisso,
juntamente do Controle Interno. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar
a próxima Sessão para o dia vinte e três (23) de novembro de 2017, 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 Senhor Secretário da Mesa.
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