ATA N 21/2017
Ao primeiro (01) dia do mês de junho de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima primeira (21ª) 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 020 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 020/2017 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e cinco (25) de maio de
dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
018/2017. Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 062/2017 – Encaminha Projeto
de Lei nº 030/2017 e Resposta a Indicação nº 003/2017. OF. GAB. Nº 060/2017 – Responde à
Indicação nº 003/2017, a qual ensejou a abertura de Processo Administrativo nº 221/2017.
PROJETO DE LEI Nº 030/2017 – Autoriza o Poder Executivo a proceder na doação de bens
inservíveis de propriedade do Município ao Hospital de Caridade São José, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NELCI ARIOTTI MAFFI (PP):
Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Comentou a respeito do
acidente que ocorreu no Britador, onde o funcionário que fazia uso da máquina não era habilitado
para esta categoria, pois está contratado como zelador. Como os Vereadores são fiscais, pensa que
deveria ser aberto uma Sindicância para apurar estes fatos, pois foi muito perigoso o ocorrido.
Convidou a todos para a 5ªd Notte Taliana, que ocorrerá no próximo dia 10, e menciona que o lucro
será destinado às melhorias do Hospital de Caridade São José. Chamou a atenção do Secretário da
Saúde, quanto a uma resposta a sua Indicação (Indicação nº 001/2017), a qual menciona a
contratação de um Médico Pediatra e a importância dele no Município. Nada mais havendo a
constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia oito (08) de junho 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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