ATA N 09/2017

Aos dois (02) dias do mês de março de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a nona (9ª) 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 008 de dois mil e dezessete (2017). ATA
Nº 008/2017 da Sessão Ordinária, realizada vinte e quatro (24) de fevereiro de dois mil e dezessete
(2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Não houve expediente. ORDEM DO DIA:
Não houve Ordem do Dia. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: SANDRA REGINA BRANDT
WERNER (PSDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, Secretária, o Assessor e a
Imprensa. Fez convite a colega Vereadora Nelci Ariotti Maffi e a Secretária, para o evento do Dia da
Mulher, realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pela Administração Municipal, no dia
10 de março, com programação especial. Pediu aos colegas Vereadores que repassassem o convite
às suas esposas e que também ajudassem na divulgação, pois a Administração Municipal está se
empenhando novamente para dar um dia especial a todas as mulheres do Município. Menciona que
tudo está sendo feito apenas com os gastos necessários. Nada mais havendo a constar, o Senhor
Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 09 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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