ATA N 12/2017

Aos vinte e três (23) dias do mês de março de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima primeira (12ª) 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 011 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 011/2017 da Sessão Ordinária, realizada em dezesseis (16) de março de
dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
009/2017. Não houve inscritos no expediente. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 033/2017 :
Encaminha Projeto de Lei nº 015/2017. PROJETO DE LEI Nº 015/2017: Fixa o Padrão Básico de
referência Salarial dos Servidores Públicos Municipais de Sério, a partir de 01 de Abril de 2017, em
R$ 951,89 (novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 01/2017: Reajusta
Subsídios dos Agentes Políticos e dos Secretários Municipais, e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 02/2017: Reajusta Vencimentos do
Pessoal Civil da Câmara de Vereadores, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB): Saudou o Senhor
Presidente, colegas Vereadores, a Secretária, Assessor, Imprensa e demais presentes. Elogiou a
Festa do Padroeiro São José, mencionando o envolvimento da Diretoria, que é muito dedicada, com
este trabalho voluntário. Parabenizou a jovem equipe pelo sucesso da Festa e pelo belo almoço
servido com alegria. Diz ver a evolução que está ocorrendo em relação as reformas e está muito
contente com o grupo formado pelo atual Presidente. Falou também sobre a Rifa do Hospital de
Caridade São José, que foi sorteada junto a Festa do Padroeiro, frisando a importância dele no
Município e também a dedicação de toda a equipe. Mesmo que não foram vendidos todos os

números, reconhece o esforço para que fosse alcançada a venda dos quase três mil bilhetes e
agradeceu a colaboração de toda a Comunidade. Citou o aumento dos Servidores Públicos, que
houve polêmica quanto a porcentagem de reajuste. Em conversa com o Prefeito, diz o Senhor
Sartori que houve um fato inusitado que em todos os anos de seu mandato jamais teria visto, que foi
a retração alta da inflação nos meses de janeiro e fevereiro. O Prefeito então, manteve o índice das
tarifas municipais e pretende manter no próximo ano também, se a situação financeira permitir. Por
fim, mencionou a finalização do asfalto, que trouxe problemas para a rede de água, que está sendo
modificada após aprovação de um projeto da FUNASA, onde já havia a preocupação de a
população sofrer com a falta da água, pois o encanamento vem pela Estrada Geral. No dia anterior
(22/03), a nova rede de água foi finalizada e está funcionando. A segunda duplicação ainda não foi
feita, pois é necessário esperar a próxima etapa do asfalto, portanto, se ela faltou por alguns
momentos, foi por um bom motivo, que é a melhoria que está sendo feita. Após concluída toda esta
duplicação da rede, o Município deixará de sofrer com casos de falta de água e também terá um
melhor bombeamento para a Cidade e o Vereador espera que estes avanços continuem para
beneficiar a Comunidade. CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou o Senhor
Presidente, colegas Vereadores, o Assessor, a Secretária, Imprensa e demais visitantes. Na Sessão
passada, o Vereador teria mencionado a necessidade de uma roçada da parte do DAER, na via que
dá acesso a Lajeado, por Arroio Alegre, e durante esta semana, em uma ida a Boqueirão do Leão,
constatou que o estado está o mesmo nesta outra via, que é vergonhoso, pois os carros necessitam
invadir a pista contrária para não riscar o seu veículo na vegetação que está bastante grande e
também não possui nenhuma sinalização nesta via de acesso a Boqueirão do Leão. Indicou à Mesa
Diretora que fizesse um ofício, pedindo ao DAER que roçasse estas vias e colocasse a sinalização
adequada. Falou do aumento dos Servidores, dizendo não ser nem um pouco exagerado, pois sabe
da necessidade de ter estas reposições, pois os funcionários mais antigos, tem uma perda de
aproximadamente 40% no poder aquisitivo do salário municipal. Quanto a gerar gastos a mais para
a as Contas do Município, não vê estes aumentos como um problema, e sim a criação de secretarias
demasiadas que tem uma alta folha de pagamento.

Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia seis
(06) de abril de 2017, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrouse 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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