
ATA N 19/2017

Aos dezoito (18) dias do mês de maio de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da

Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima nona (19ª) 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, solicitou ao Senhor Graziel Sartori, que fizesse a

Prestação de Contas do Município e também que apresentasse o Relatório de Gestão da Saúde, e

após,  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  018  de  dois  mil  e  dezessete  (2017).  ATA Nº  018/2017  da  Sessão

Ordinária,  realizada  em  onze  (11)  de  maio  de  dois  mil  e  dezessete  (2017)  foi  aprovada  por

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 016/2017. Não houve inscritos. ORDEM DO

DIA: OF.  Nº 004/2017 – Presta considerações acerca da pretensão arguida pelo Exmo. Sr. Vereador

Tiago André Ariotti. OF. GAB. Nº 057/2017 – Encaminha Projeto de Lei nº 026/2017, 027/2017 e

028/2017. PROJETO DE LEI Nº 026/2017 – Autoriza o Poder Executivo a dar em “DAÇÃO DE

PAGAMENTO”,  as  máquinas  rodoviárias  de  propriedade  do  Município  que  menciona,  para  a

aquisição de equipamentos novos, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO

DE LEI Nº 027/2017 – Transfere o feriado religioso do dia 13 de junho, Dia de São José, para ser

comemorado no Município no dia 16 de junho de 2017, e dá outras providências. Baixado pela

Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 028/2017 – Autoriza

o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de R$

56.100,00  e  indica  recursos  para  sua  cobertura.  Aprovado  por  maioria  de  votos.  Voto  contra:

Vereador  Cleonir  José  Bergmann  de  Abreu.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  GUILHERME

SAMUEL HICKMANN (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, a imprensa, o

Assessor e a Secretária. Agradeceu ao Senhor Graziel Sartori, por fazer a Prestação de Contas do



Município  e  também  por  apresentar  o  Relatório  de  Gestão  da  Saúde.  Pediu  aos  Secretários

municipais  mais  comprometimento  para  com  os  pedidos  que  são  feitos  pelos  munícipes,  pois

comunidades  estão  reclamando  que  não  recebem implementos  e  serviços  acabam se  atrasando.

Pediu  serviço na propriedade do Senhor Gusson na  Comunidade de Arroio  Abelha.  Manifestou

sentimentos a toda família de Romilda Brandt, que era mãe de um ex-colega de Câmara e, em nome

do Município e de todos os alunos e ex-alunos prestou sentimentos à Família do Professor Gustavo

Rauber, que faleceu de forma trágica na segunda-feira, deixando um belo exemplo e legado a todos

que o conheceram. Finalizou com uma mensagem dizendo: “aproveite cada minuto, porque o tempo

não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo”.  LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB):

Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e Comunidade Presente. Manifestou a preocupação

com os acontecimentos em Brasília, que trazem números absurdos de envolvidos e diz que o País

vai  parar,  investidores pararão de investir  e  começará uma calamidade financeira.  Com base na

apresentação do Senhor Graziel Sartori, diz que a saúde financeira do município está estável, mas

existe uma preocupação com todos estes fatos. Conforme havia falado na Sessão passada, buscou o

serviço  de  câmeras  de  segurança  e  recebeu a  visita  do  mesmo profissional  que as  instalou  em

Lajeado-RS  e  nos  próximos  dias  terá  o  orçamento  em mãos,  já  que  o  mapeamento  foi  feito.

Mencionou a perda que ocorreu no dia de hoje, de Romilda Brandt, que é a Matriarca dos “Brandt’s”

no  Município  de  Sério  e  também mãe  do Ex-colega  de  Câmara  Darcísio  Brandt  e  manifestou

sentimentos e votos de pesar para toda família. NADIR PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o

Senhor Presidente, colegas Vereadores, a Secretária, o Assessor, a Imprensa, o Senhor Clério Shuck

e também ao Graziel Sartori,  ao qual agradeceu pela prestação de contas e pela informação dos

dados reais do Município. Pediu aos Secretários que também viessem a esta Casa apresentar as suas

pastas,  pois  alguns valores  aparentemente são bastante  altos  e  pensa que com a explicação dos

Secretários ficariam mais claros estes gastos. Agradeceu ao Secretário de Obras, pela limpeza que

foi feita no Cemitério, pela patrolada na Estrada Geral de Lavador. Pediu cautela ao capataz que foi

junto com a equipe, pois parte de muros foram derrubados com o serviço. Indicou a Veterinária do

Município a também fazer as GTA’s (Guia de Transporte Animal), se fosse possível, pois muitas

vezes existe  a necessidade de transportar  animais e não tem um responsável que possa fazê-las



naquele momento,  então pede para que a situação seja estudada.  CLEONIR BERGMANN DE

ABREU (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Agradeceu ao

Senhor Graziel, o qual admira muito pelo profissionalismo e qualidade de trabalho, pois sempre faz

prestações de conta de forma técnica. Convidou a todos para a Festa na Comunidade de Treze de

Maio que tem uma banda muito boa e, com certeza, vai ter música para dançar a vontade. A respeito

do que o Vereador Guilherme comentou, de que muitas pessoas não estão sendo atendidas pelas

máquinas,  diz  que é  normal,  usando como exemplo a  colhedora de milho,  que tem uma só no

município, mas diz, que também é necessário se organizar e ter uma boa produção, para dar tempo

de atender a todos. A respeito do Projeto de Lei que foi aprovado, que beneficia munícipes pelo

MPA, pensa que não deveria ser usado qualquer critério para escolher quem o ganha, e sim, que

todos devessem receber. Explanou também sobre o Projeto que dá terraplanagem de graça e diz ser a

favor para que sejam feitos  aviários, chiqueirões, que dão retorno para o município, porém, sabe

que  muitas  pessoas  se  aproveitam  disto  e  que  a  secretaria  responsável  deveria  se  planejar

rigorosamente para encontrar um jeito de promover isto da melhor forma possível. Sobre o Projeto

de Lei nº 028/2017, que menciona dar uma contrapartida de R$ 56.100,00 novamente, explica que

votou contra pois acha que os valores cobrados pelas obras públicas são extremamente abusivos, não

apenas agora, mas em todos anos e, não é porque é um Órgão Público que tem que ser sugado tanto

dinheiro.  TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB):  Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e

demais presentes. Agradeceu ao Graziel por trazer informações a esta Casa e deixar os Vereadores

mais  informados.  Agradeceu  de  modo  especial  à  Secretaria  de  Turismo  pela  resposta  à  sua

indicação, que mencionava a colocação de placas informativas nos pontos turísticos, estando elas

incluídas no plano de turismo que está sendo formulado. Em conversa com a Administração, pediu

sobre uma possível manutenção dos brinquedos da praça, que estão precários e as crianças já não

conseguem aproveitá-los, e, chegou ao conhecimento, de que serão reformados e alguns comprados

novos.  Manifestou  apoio  ao  colega  Luciano,  quanto  a  colocação  de  câmeras  de  segurança  no

município, pois sabe que está se esforçando para que isto aconteça e que, com certeza, será muito

melhor para os comércios, moradores e toda a cidade em geral. Nada mais havendo a constar, o

Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia vinte e cinco (25) 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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