ATA N 17/2017
Aos quatro (04) dias do mês de maio de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima sétima (17ª) 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 016 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 016/2017 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e sete (27) de abril de
dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
014/2017. Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 051/2017 – Encaminha
PROJETO DE LEI Nº 022/2017 e Nº 023/2017 e Balancete da Receita, Despesa e Verificação.
PROJETO DE LEI Nº 022/2017 – Da nova redação ao Art. 2º e parágrafos, da Lei nº 1004 de 04
de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Programa de Incentivos à Implantação, Reforma e
Ampliação de Benfeitorias para a criação de suínos e aves no município de Sério, indica recursos e
dá outras providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.
PROJETO DE LEI Nº 023/2017 – Adiciona o Parágrafo único ao Art. 2º da Lei nº 1381, de 08 de
maio de 2015, que autoriza a execução de serviços a terceiros com escavadeira hidráulica de
propriedade do município, define valor/hora trabalhada, o percentual de desconto, critérios para
atendimento, e dá outras providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores
estudos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT):
Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, o Assessor, Secretária, visitantes e também o ExColega Vereador Elton Althaus. Prestou esclarecimentos a respeito de um Projeto de Lei que foi
aprovado no ano de 2016 e diz que está sendo cobrado na rua por munícipes, pois, no tal Projeto, a
proposta era de criação da Secretaria do Turismo e de um cargo de Secretário, e diz que se recorda,

de que a decisão de não haver um cargo de Secretário foi unânime entre os Vereadores, pois a
Secretaria teria o fim de buscar recursos para o Município e poderia ser assinada por outro
Secretário já existente. Explicou que os Vereadores provavelmente não estavam a par de que
existiam 6 Secretarias criadas desde que Sério foi emancipado quando aprovaram o Projeto e que
apenas 5 estavam sendo ocupadas. Então, gostaria que os munícipes ficassem a par de como as
coisas acontecem. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima
sessão para o dia onze (11) de maio 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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