ATA N 23/2017
Aos vinte e dois (22) dias do mês de junho de dois mil e dezessete (2017), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima terceira (23ª) 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 022 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 022/2017 da Sessão Ordinária, realizada em oito (08) de junho de dois mil
e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 020/2017.
Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 080/2017 – Encaminha Projeto de Lei nº
032/2017; PROJETO DE LEI Nº 032/2017 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos
Suplementares no valor de R$ 445.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para
sua cobertura. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.
REQUERIMENTO Nº 002/2017 de autoria do Vereador Tiago André Ariotti – Requer
autorização do Plenário para Viagem Oficial de representação da Câmara Municipal de Vereadores e
o Município a Capital Federal nos dias 26 à 29 de junho de 2017. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
NELCI ARIOTTI MAFFI (PP): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais
presentes na Casa. Falou sobre a Liga Seriense de Combate ao Câncer, que existe há 3 anos com
trabalho voluntário. A Liga funciona ao lado da Casa Paroquial e trabalha em prol das pessoas
portadoras de câncer. Cinco pessoas mensalmente arrecadam doações, e as roupas e calçados são
vendidos a um preço simbólico. Doações da Corppus Academia e também do grupo da Tequila
México-Migo são recebidas. As reuniões ocorrem na primeira quarta-feira de cada mês, e está aberta
a todas as pessoas que tiverem interesse. Desde que foi fundada, 11 pessoas foram ajudadas, e
atualmente 3 estão recebendo o auxílio. Já foram gastos R$ 10.453,42 (dez mil quatrocentos e

cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) em remédios e suplementos alimentares. Reforça
que é um trabalho para o bem comum, sem restrições de raça, cor, partido e classe social. Toda
quinta-feira, a Sede está aberta, com os voluntários trabalhando e todos se sentem gratificados pelo
suporte dado as pessoas que necessitam. Convidou a todos que queiram colaborar, e agradece ao
apoio que já existe. Por fim, agradeceu a presença de todos na Notte Taliana, que foi um sucesso em
todos os aspectos e agradece aos elogios. TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Saudou o Senhor
Presidente, colegas Vereadores, colega Elton Althaus e demais presentes. Parabenizou a todos os
organizadores da Notte Taliana, pelo evento que foi realizado. Manifestou muita admiração pela
beleza da noite e, diz que o evento é ainda mais bonito com a renda revertida para o Hospital de
Caridade São José. Convidou vários amigos para a próxima edição e sua presença já está
confirmada. NADIR PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas
Vereadores, Secretária, Assessor, a Imprensa, e o ex-colega Vereador Elton Althaus. Agradeceu ao
Secretário de Obras por arrumar as estradas de Sampaio, Colônia Sério e Lavador. Agradeceu
também pela Secretaria atender à sua reivindicação de colocar proteção nos barrancos que são
perigosos. Pediu novamente uma limpeza em frente ao Salão do Lavador, e também que fosse
colocado brita. Pediu também a colocação de brita em frente a Sociedade de Alto Arroio Alegre. Em
conversa com várias pessoas, lhe foi pedido que os gastos em diárias, das viagens da Secretária de
Turismo fossem colocados no Site do Município de Sério, para que todos possam ver. Pediu também
que fosse apresentado o resultado que o Turismo está dando para a Cidade. Mencionou o Projeto de
Lei nº 032/2017, que chegou em cima da hora para a Casa e ainda foi pedido em Regime de
Urgência. Por fim convidou a todos para a Festa de São João da Escola Estadual de Ensino Médio
Pedro Albino Müller, no dia 25/06/2017. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após
determinar a próxima sessão para o dia vinte e nove (29) 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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