ATA N 18/2017
Aos onze (11) dias do mês de maio de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima oitava (18ª) 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 017 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 017/2017 da Sessão Ordinária, realizada em quatro (04) de maio de dois
mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
015/2017. Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 056/2017 – Encaminha
PROJETO DE LEI Nº 024/2017 e Nº 025/2017. PROJETO DE LEI Nº 024/2017 – Autoriza o
Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 20.000,00 no orçamento municipal vigente e
indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 025/2017 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no
valor de R$ 20.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.
RESOLUÇÃO Nº 001/2017 - Disciplina e normatiza os procedimentos de concessão de diárias,
desde sua solicitação até a prestação de contas e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.
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. Aprovado por unanimidade. 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.

Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: DELMO REMPEL (PDT): Saudou o
Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Falou sobre o Projeto de Lei nº 024/2017,
que autoriza recursos para a construção de moradias, onde a Prefeitura ajuda com um valor para a
sua construção e diz saber da importância deste investimento pois muitos jovens estão se
interessando e pensam em construir suas casas, e esta é uma forma de segurá-los no Município.
Mencionou ainda os Projetos que dão recursos para a Assistência Social, onde em conversa com os
Colegas Vereadores chegaram ao argumento de que o CRAS deveria escolher os critérios de
avaliação para quem for beneficiado, mas pensa que exista recursos para ajudar a todos.
Há algum tempo teve um Projeto em que a Assistência Social construía banheiros para as famílias e
este recurso veio novamente e menciona um caso da sua Comunidade, onde tem uma Senhora de 84
anos com um filho que trabalha fora, e nunca teve um banheiro. Menciona que procurou a
Secretaria de Assistência Social, onde justificaram que esta senhora ganha dois salários-mínimos e
teria condições de o fazer, porém, o Vereador salienta que ela paga oitocentos reais para uma filha
cuidar dela, então pensa que esta situação deveria ser revista. Com tristeza mencionou a falta de
segurança no Município, onde ficou sabendo que não tem mais Brigada Militar a noite na cidade, e
com o tempo, se continuar assim, casas de famílias e comércios começarão a ser afetados.
LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores,
comunidade presente na Sessão. Ressaltou as palavras do Vereador Delmo, do quão importante é
esta ajuda para a construção das casas com o auxílio do MPA. Falou também sobre a aprovação do
Projeto de Lei que autoriza horas gratuitas de terraplanagem, que hoje são de grande porte e na
agricultura elas são de muita importância, pois os projetos hoje são bem maiores e trarão mais
retorno ao Município. Sobre a segurança, mencionou o fato lamentável que ocorreu no município e
acha impressionante a facilidade que os ladrões têm de realizar roubos. O Vereador que sempre
afirmou que o lado bom de viver no Município de Sério era a tranquilidade, hoje vê que ela está
ameaçada pela insegurança, pois em poucos dias dois fatos que não condiziam com a realidade
aconteceram, que foi o assalto na Lotérica Rossini e agora no Banco Banrisul. Pensa que o
Município deveria tomar algumas providências e tentar auxiliar a Brigada Militar para facilitar o seu
trabalho. Visto isto, já buscou orçamentos para a instalação de câmeras de segurança nas ruas da

cidade, com o mesmo profissional que as colocou nas vias públicas de Lajeado-RS. Por fim,
parabenizou a todas as mães pelo seu dia, pois elas são os alicerces da sociedade, são a base da
família e logo, a família é a base do município. NELCI ARIOTTI MAFFI (PP): Saudou o Senhor
Presidente, colegas Vereadores e demais presentes na Casa. Pediu ao colega Luciano a respeito do
seu pedido de colocação de luminárias na residência do Ari Ariotti, localidade de Sete de Setembro e
também na escadaria da Paróquia. Homenageou a todas as mães lendo uma mensagem, pois são o
alicerce e os portos seguros de carinho e apoio. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente
após determinar a próxima sessão para o dia dezoito (18) 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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