ATA N 32/2017

Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto de dois mil e dezessete (2017), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima segunda (32ª) Reunião Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os
seguintes vereadores: Delmo Rempel, Guilherme Samuel Hickmann, Luciano José da Silva,
Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti Maffi, Sandra Regina Brandt
Werner, Saulo Rodrigo dos Santos 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 031 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 031/2017 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e quatro (24) de agosto
de dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim
Nº 028/2017. Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 102/2017 – Encaminha
Projetos de Lei Nº 047/2017 e Nº 049/2017; PROJETO DE LEI Nº 047/2017 – Dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017. Baixado pela Comissão de
Justiça e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 049/2017 – Institui o Programa
Municipal de Educação Fiscal no Município de Sério, e dá outras providências. Baixado pela
Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NELCI
ARIOTTI MAFFI (PP): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes.
Comentou sobre o Projeto “Cidadão do Amanhã”, o qual foi desenvolvido em prol das crianças
carentes, onde fazem parte a Vereadora Nelci Ariotti Maffi, Vereadora Sandra Sandra Regina Brandt
Werner, também foram convidadas as Soberanas e demais pessoas que se dispuseram a colaborar.
Neste sábado, 02 de setembro, acontece o primeiro evento e convida a todos para participarem.
Juntamente a este evento, ocorre a inauguração dos brinquedos reformados que já estão realocados
na praça. Menciona que este evento é à parte a Prefeitura Municipal. NADIR PAULO
BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, Secretária, Assessor,

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também a Imprensa. Em nome do CPM da
Escola Estadual, parabenizou ao Assessor Paulo Berté e também ao Deputado Estadual Sossela, por
conseguirem fazer com que o dinheiro que a Escola Estadual ganhou pudesse ser usado para a
construção do Ginásio da própria Escola. Agradeceu a Secretaria de Obras, por atenderem a sua
indicação de colocação de boeiros, mas, diz que a resposta que recebeu de que a obra não era
concluída por falta de boeiros da bitola certa não lhe serve, pois vem pedindo que isto seja feito há
mais de três anos e acha vergonhoso uma Prefeitura não ter uma bitola de boeiro para esta situação
durante 3 anos. Complementa sobre a sua indicação de colocações de boeiros, onde o Secretário de
Obras falou que gostaria que o Vereador fosse pessoalmente até ele para pedir, respondendo o
Vereador Nadir que foi várias vezes e seu pedido não foi aceito, e então decidiu fazer a indicação
para ficar registrado. Por fim, pediu ao Secretário da Agricultura e a EMATER, para que agilizem as
coletas de terras para fazer análise do solo, pois tem várias agricultores que estão esperando por este
serviço há quase três anos. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a
próxima sessão para o dia cinco (05) de setembro 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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