ATA N 045/2017
Aos sete (07) dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quadragésima quinta (450ª) 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, Nelcí
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 044 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 044/2017 da Sessão Ordinária, realizada em trinta (30) de novembro de
dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
040/2017; Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 152/2017 – Encaminha Projeto
de Lei Nº 068/2017 e Balancete da Receita, Despesa e Verificação referente ao mês de Novembro
de 2017. PROJETO DE LEI Nº 068/2017 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito
Suplementar no orçamento Municipal Vigente, no valor de R$ 187.000,00 e indica recursos para
sua cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: LUCIANO JOSÉ DA
SILVA (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Agradeceu a
Diretora Vera e demais professoras pro compartilharem seus motivos pela greve ocorrida na Escola
Estadual, e comentou o quão lamentável é a situação do Estado em relação ao parcelamento de
salário dos professores. Mencionou que existia uma preocupação para com os alunos, pois eles
perdem a continuidade do ensino, mas, sabe que este também era o receio dos professores e
agradece aos mesmos por encerrarem a greve. Com alegria comunicou a aprovação do Ministério
do Esporte, para a criação de um Parque, na antiga sede da Avipal, que oferecerá atividades de
esporte e lazer. No dia de hoje, confirmados R$ 303.750,00 para dar início aos trabalhos. NADIR
PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, a Secretária,
Assessora, a Imprensa, Diretoria e Professores da Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Albino
Müller. Agradeceu a Diretora Vera pelo seu empenho, e também aos poucos dias de greve que

foram feitos, pedindo para que os pais dos alunos entendam o direito de manifestação dos
Professores. Pediu ao Secretário de Obras que seja feita uma roçada e também colocação de
material na Estrada Geral de Alto Sampaio, pois a estrada está em péssimas condições. CLEONIR
JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores,
Imprensa, Secretária, Assessora e ao pessoal da Escola Estadual. Parabenizou à Escola pela
iniciativa de greve, pois pensa que não se deve aceitar estas condições de parcelamento de salário,
pois sabe do esforço que demanda ser professor, e infelizmente é necessário apelar desta maneira.
Comenta que o Governo está perdido, não consegue pagar os seus funcionários e continua
contratando pessoas, cortando gastos dos pequenos e aumentando o salário dos grandes, como do
Tribunal de Contas e do Judiciário, conforme disse que viu em uma notícia. Por fim, pediu que
fosse revista a Lei que menciona ajuda para quem perde animais por tuberculose, pois é uma doença
perigosa e os produtores que perdem esses animais muitas vezes estão perdendo sua única fonte de
renda. Acha importante esta situação receber atenção, para que nenhuma pessoa seja infectada com
a doença, como o caso que ocorreu na cidade vizinha de Boqueirão do Leão com a raiva. Nada mais
havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia catorze (14) de
dezembro 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 VicePresidente e Senhor Secretário da Mesa.
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