ATA N 24/2017
Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho de dois mil e dezessete (2017), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima quarta (24ª) 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 023 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 023/2017 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e dois (22) de junho de
dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
021/2017. TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Prestou explicações sobre o Projeto de Lei nº
033/2017, pedindo o apoio dos Vereadores, pois os R$ 5.000,00 seria um valor de contrapartida para
a construção no novo CRAS; SANDRA REGINA BRANDT WERNER (PSDB): Falou sobre o
Projeto de Lei nº 034/2017, o qual acredita que houve um erro na justificativa, pois na verdade o
valor será destinado à compra de mobiliário para a Escola Adélia Corbellini, e não para a Escola do
Campo. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 083/2017 – Encaminha Projeto de Lei nº 033/2017,
034/2017, 035/2017 e Folha de Pagamento referente ao mês de junho/2017. PROJETO DE LEI Nº
033/2017 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 5.000,00 no orçamento
municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE
LEI Nº 034/2017 –Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 22.000,00 no
orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Baixado pela Comissão de Justiça
e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 035/2017 –Autoriza o Município a custear
os cursos de atualização, concernentes ao transporte escolar, coletivo, de primeiros socorros e/ou
similares, aos servidores efetivos ocupantes dos cargos de Motorista, Motorista de Ambulância ou
Especializado, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 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. Aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou o
Senhor Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Falou sobre a troca de horário de alguns
funcionários que há anos fazem o trabalho da mesma forma, que era cumprir 20 horas em dois ou
três dias e, agora, passarão a trabalhar todos os dias. Não entende a troca, pois, há tantos anos este
sistema funcionou muito bem. Mencionou também um funcionário que recebe todos os meses como
Dirigente de Equipe e, o Vereador, gostaria de saber qual a equipe que ele dirige, pois dificilmente
vê este funcionário no Município e todos os meses o salário está na folha de pagamento. Diz não
concordar com esta situação, pois quando um funcionário é pago para exercer uma função, ele deve
a fazer, como qualquer outro trabalhador que tem um dia descontado se ocorre falta. O Vereador
tenta entender porque isto acontece e sugere que salários de pessoas assim sejam cortados e quem
sabe seja dado o uniforme para os trabalhadores que não ganharam mais e finaliza dizendo que
quem recebe tem que comparecer e trabalhar. TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Saudou o Senhor
Presidente, colegas Vereadores e visitantes. Falou um pouco da sua primeira ida à Brasília,
acompanhado do Secretário da Saúde Adriano Bergmann, onde visitaram alguns gabinetes de
Deputados. Primeiramente o do Deputado Alceu Moreira (PMDB), que deu a emenda para a
retroescavadeira, e desta vez, o mesmo garantiu uma emenda de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
para o esporte, até o final do ano. Em visita ao Gabinete do Deputado Heitor Schuch (PSB), o
Deputado sinalizou uma possível verba para a Saúde, onde já ajudou com R$ 100.000,00 (cem mil
reais), para a construção da sala de geriatria que será junto ao hospital. Por último o do Deputado
Bohn Gass (PT), o qual não conseguiram contato direto, mas deixaram encaminhamentos em seu
gabinete. Visitaram alguns Ministérios, e um deles foi o MDSA, o qual mostrou uma grande
possibilidade de construção de um novo CRAS para o Município. Também visitaram o Ministério da
Educação, onde tiveram uma audiência referente a Escola Agrícola, que tem R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais) a receber e, lhes foi garantido que este depósito será feito nos
próximos dias. Foram ainda na FUNASA, ver a respeito da rede de água que também está em
pendência e, da mesma forma, garantiram que após os trâmites entre governo Estadual e Federal, a

pendência será paga ao Município. Por fim, agradeceu a oportunidade da Viagem e também ao
Secretário Adriano que foram em busca de recursos para o Município e disse que seu relatório de
viagem está disponível para quem quiser ver. GUILHERME SAMUEL HICKMANN (PMDB):
Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Reforçou um pedido que já foi
feito por outro colega Vereador, em Sessões anteriores, para que seja tomada uma providência a
respeito dos brinquedos que se encontram na Praça, pois na última semana houve um acidente com
uma criança, a qual recebeu pontos na cabeça porque um brinquedo quebrou por cima dela. Pensa
que se não existe a possibilidade de reformar os brinquedos, que eles sejam retirados do local para
que não haja mais nenhum acidente. Agradeceu ao Secretário de Obras, por realizar os serviços que
lhe foram solicitados. Por fim, convidou a todos para a Festa na Comunidade de Sete de Setembro
que ocorre no próximo domingo. DELMO REMPEL (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas
Vereadores e demais presentes. Falou sobre o problema de germinação na semente de azevém, que
acontece praticamente em todos os anos. Existem várias reclamações de produtores, que deveriam
ter o pasto disponível para os animais. Diz saber que não são todas as sementes, apenas parte delas,
pois elas vem em lotes. Sabe que a culpa não é dos Secretários ou da Prefeitura, e sim, da empresa
que as vende. Vê que o prejuízo existe duas vezes: para o município, que não é ressarcido pelas
sementes que não germinam, e também para o produtor, que não tem o seu pasto e ainda tem que
buscar outra semente que custa muito mais. Pensando em uma solução, chegou a conclusão de que
se deveria exigir um teste de germinação, acompanhado pela EMATER e pela Secretaria de
Agricultura, para ter certeza de que a semente germinará. Falou também sobre a burocracia que
existe para a construção de um chiqueirão, e, pediu que a terraplanagem de seu vizinho fosse feita,
pois ele está com tudo pronto e apenas este quesito está faltando para começar a obra. Solicitou que
fosse dada a preferência para esta família, pois este investimento também favorece o município.
Elogiou a limpeza que foi feita nas estradas, mas, chama atenção para os galhos que ficaram nas
valetas, que atrapalharam o escoamento da água das chuvas e pede que na próxima vez, tenha mais
um ou dois funcionários para fazer o recolhimento destes galhos enquanto é feita a roçada. NADIR
PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, o Assessor, a
Secretária, a Imprensa e demais presentes que prestigiam o trabalho na Casa. Agradeceu a toda as

equipes que participaram do Campeonato de Bocha e agradeceu especialmente a equipe vencedora,
que é da Comunidade de Lavador e parabeniza a todas pelo belo desempenho. Agradeceu em nome
do CPM da Escola Estadual a ajuda dos Vereadores em relação ao fechamento da quadra esportiva e
conta que a Escola recebeu R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para esta finalidade, a qual
teve ajuda do Assessor Paulo Berté e do Deputado Sossella, que na semana que vem visitarão a
P.A.M.. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o
dia seis (06) de julho 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.

MARCIANO A. FAVARETTO
Presidente

DELMO REMPEL
Secretário

LUCIANO J. DA SILVA
Vice-presidente

