
ATA N 13/2017

Aos seis (06) dias do mês de abril de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da

Câmara   Municipal  de  Vereadores,  foi  realizada  a  décima  terceira  (13ª)  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  012 de dois  mil  e

dezessete (2017). ATA Nº 012/2017 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e três (23) de março de

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

010/2017.  NELCI  ARIOTTI  MAFFI  (PP): Saudou  o  Senhor  Presidente  e  demais  colegas

Vereadores  e  prestou explicações a  respeito  da sua Indicação (INDICAÇÃO Nº 001/2017),  que

menciona a contratação de um Médico Pediatra, dizendo que vê diariamente crianças tendo que se

deslocar com suas mães/pais para outros municípios e muitas dessas famílias são carentes. Diz ainda

o quanto é importante um profissional específico para crianças, que as entenda e tenha um olhar

clínico especializado para elas. TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Saudou o Senhor Presidente e

colegas  Vereadores.  Explicou  o  motivo  de  sua  Indicação  (INDICAÇÃO  Nº  002/2017),  que

menciona a colocação de placas indicativa nos pontos turísticos da Cidade de Sério, dizendo que,

aos finais de semana, principalmente, muitos turistas vem visitá-los e na maioria das vezes nãos os

encontram  e  acabam  se  perdendo  e  moradores  prestam  informações.  Vê  estas  placas  como

indispensáveis,  não  só  para  os  visitantes  de  fora,  mas  também  para  os  muitos  moradores  do

Município que também não  conhecem estes lugares.  SANDRA REGINA BRANDT WERNER

(PSDB): Saudou o Senhor Presidente e colegas Vereadores. Elogiou a atitude da Vereadora Nelci e

manifestou apoio a INDICAÇÃO Nº 001/2017, pois este profissional beneficiará as crianças do

município e como mãe sabe da importância de um profissional que entenda as crianças em cada uma

de suas fases e necessidades. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 039/2017 : Encaminha Projeto de

Lei nº016/2017, nº017/2017, Balancete da Receita, Despesa e Verificação de Março/2017 e Folha de



Pagamento referente ao mês de Março de 2017.   PROJETO DE LEI Nº 016/2017:  Autoriza o

Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 1.500,00 no orçamento municipal vigente e

indica recursos para  sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 017/2017:

Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 50.000,00 no orçamento municipal

vigente e indica recursos para sua cobertura. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para

maiores estudos.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  DELMO REMPEL (PDT):  Saudou o Senhor

Presidente, colegas Vereadores, Assessor, Secretária, a Imprensa e demais presentes. Agradeceu a

todo público que participou da Cavalgada Municipal, que estava muito bonita e o deixou ainda mais

motivado a continuar nos outros dias, já que foi a primeira vez que fez todo o trajeto a cavalo.

Agradeceu  e  elogiou  a  Patronagem  do  CTG  Querência  do  Sério  e  demais  envolvidos  na

Organização, pois foi a maior cavalgada já realizada,  chegando ao final com 76 cavalos. Sentiu

muito orgulho no dia da saída, que foi em frente a Escola, quando os alunos e professores e demais

autoridades leram uma mensagem, pois é visível o quanto o tradicionalismo é bonito e sentido, e

este “incentivo” fortaleceu ainda mais os cavalarianos. Agradeceu ao bom acolhimento de todas as

Comunidades que foram visitadas. Por ser um Evento Oficial, supõe que os Vereadores desta Casa

deveriam pensar em ajudar com algum recurso, pois muitas pessoas se integraram, não só munícipes

de Sério, mas sim de vários outros, como Forquetinha, Canudos do Vale, Venâncio Aires e Santa

Clara do Sul.  Agradeceu também aos muitos voluntários que ajudaram e para ele,  foi o melhor

evento de festividades do Município. Apoiou o colega Vereador Tiago André Ariotti quanto à sua

Indicação, e pensa que em alguns cruzamentos também seria importante a colocação de placas, para

indicar  onde ficam algumas  comunidades.  Sobre a  Indicação da  colega  Vereadora  Nelci  Ariotti

Maffi, acha muito válido e importante para o Município a vinda de um Pediatra, pois por mais que

existam bom médicos na cidade, seria muito interessante ter este profissional para melhor atender as

crianças.  Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para

o dia treze (13) de abril  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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