ATA N 012/2018
Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima segunda (12ª) 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
011/2018. ATA Nº 011/2018 da Sessão Ordinária, realizada em dezenove (19) de abril de dois
mil e dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
012/2018; Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 038/2018 – Encaminha
Projeto de Lei substitutivo ao Projeto de Lei nº 016/2018, em tramitação nesta Casa, que dispõe
sobre a autorização ao Poder Executivo para abertura de um Crédito Suplementar no orçamento
municipal vigente, no valor de R$ 34.000,00 e indica recursos para sua cobertura. 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.
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 001/2018 –
Reajusta Subsídios dos Agentes Políticos e dos Secretários Municipais, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 002/2018 –
Reajusta Vencimentos do Pessoal Civil da Câmara de Vereadores, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: DELMO REMPEL (PDT):
Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Agradeceu ao trabalho feito
na Estrada Geral de Araguari, que após cinco anos de mão de obra precária, foi tudo muito bem
feito e sabe que a manutenção não é difícil agora. Falou sobre o Projeto do aumento dos Agentes
Políticos, o qual já neste ano iria sugerir para não ser dado o aumento, pois sabe que existe uma
desigualdade de valores muito grande e também sabe que com o tempo isto vai virar uma bola de

neve. Para o próximo ano o Vereador manifestará novamente a sua ideia, de não dar aumento aos
Agentes Políticos. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima
Sessão para o dia três (03) de maio de 2018 e 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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