
ATA N 011/2018

Aos dezenove (19) dias do mês de abril de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da

Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima primeira (11ª) Reunião Ordinária da

Segunda Seção 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, Nelcí

Ariotti  Maffi,  Sandra Regina Brandt Werner e Tiago André Ariotti.  Verificada a presença de

número regimental, o Senhor Presidente, Luciano José da Silva, abriu os trabalhos em nome de

Deus.  Saudando colegas  Vereadores  e  demais  presentes,  solicitou  a  Secretária  que  fizesse  a

leitura de uma mensagem. Após,  solicitou ao Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata nº

010/2018. ATA Nº 010/2018 da Sessão Ordinária, realizada em doze (12) de abril de dois mil e

dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 011/2018;

Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 037/2018 – Encaminha Projeto de Lei nº

016/2018, nº 017/2018 e Balancete da Receita, Despesa e Verificação referente ao mês de Março

de 2018. PROJETO DE LEI Nº 014/2018 – Fixa o Padrão Básico de Referência Salarial dos

Servidores  Públicos  Municipais  de  Sério,  a  partir  de  01  de  abril  de  2018,  em  R$  972,83

(novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), e dá outras providências. Aprovado

com Voto de Minerva do Senhor Presidente. Votos contrários: Cleonir José Bergmann de Abreu,

Delmo  Rempel,  Nadir  Paulo  Burghardt  e  Nelcí  Ariotti  Maffi.  Os  Vereadores  contrários  ao

Projeto justificaram seus votos, dizendo que não concordam com a diferença de percentual entre

os Contratos (que tiveram aumento de 2,95% )e os Servidores Públicos (que tiveram o aumento

de 2,2%), vendo que seria justo se ao menos o aumento salarial fosse igual. PROJETO DE LEI

Nº  016/2018  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um Crédito  Suplementar  no  orçamento

Municipal vigente, no valor de R$ 34.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Baixado pela

Comissão  de  Justiça  e  Redação  para  maiores  estudos.  PROJETO DE LEI Nº  017/2018  –

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais  de  Lajeado,  visando  o  atendimento  a  munícipes  portadores  de  necessidades

especiais, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:



CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT):  Saudou o Senhor Presidente,  colegas

Vereadores, a Assessora, Secretária, Imprensa e demais presentes na Casa. Justificou o seu voto

contrário ao Projeto de Lei nº 014/2018, que dispõe sobre o aumento salarial dos Servidores

Públicos, dizendo que não votou contra o projeto, mas sim contra atitude do Senhor Prefeito de

dar um aumento de 2,95% para os contratos e apenas 2,2% para os servidores, não achando justa

esta desigualdade, pois a maioria dos contratos são de fora do município e ganham um salário

superior aos demais funcionários. O Vereador pensa que os funcionários serienses têm que ser

mais valorizados, pois quando ocorre algum problema fora de hora são eles que estão sempre de

prontidão para atender. Questiona ainda de onde saiu este percentual de inflação, querendo saber

qual  a  mercadoria  comprada  há  um  ano  atrás  que  aumentou  apenas  2,2%.  Pediu  sobre  o

andamento de sua indicação, que pedia a proibição de tráfego de cargas pesadas na Rua Sete de

Setembro. Manifestou seus votos de pesar a família de José da Rocha. Por fim, parabenizou a

nova Corte  de Soberanas  do Município  e  também as  candidatas  que  participaram.  Sobre os

gastos com o Baile do Município, que foram solicitados pela Vereadora Nelcí, pensa que todos

os anos se tem gastos e que os cidadãos Serienses merecem um evento de qualidade, mas, o

Vereador está curioso para ver a lista dos convidados que jantaram no coquetel que totalizaram

80 jantas, pedindo a Secretaria competente que esclarecesse estes números. Nada mais havendo a

constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia vinte e seis (26) de

abril de 2018, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. Para constar, lavrou-se a

presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice-

Presidente e Senhora Secretária da Mesa. 
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