ATA N 01/2017
Aos quatro (04) dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a primeira (1ª) Reunião Ordinária da Primeira 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, 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 os colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao
Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. Após, houve a indicação dos líderes de bancada conforme
disposição regimental, ficando cada bancada representada da seguinte forma: representante do Partido
Socialista Brasileiro (PSB), o Senhor Tiago André Ariotti, representantes do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB), o Senhor Guilherme Samuel Hickmann como Líder e o Senhor Luciano
José da Silva como Vice-líder, representante do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) a Senhora
Sandra Regina Brandt Werner, representante do Partido Progressista (PP) a Senhora Nelci Ariotti Maffi, e
representantes do Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Senhor Nadir Paulo Burghardt como Líder e o
Senhor Cleonir José Bergmann de Abreu como Vice-líder. Ato contínuo, procedeu-se na escolha das
Comissões Permanentes em plenário que foram votadas e aprovadas da seguinte maneira: Comissão de
Justiça e Redação: Presidente: Tiago André Ariotti, Relator: Luciano José da Silva e Secretário: Nelci
Ariotti Maffi. Comissão de Finanças e Orçamento: Presidente: Luciano José da Silva, Relator: Guilherme
Samuel Hickmann e Secretário: Nadir Paulo Burghardt. Comissão de Obras e Serviços Públicos:
Presidente: Guilherme Samuel Hickmann, Relator: Delmo Rempel e Secretário: Sandra Regina Brandt
Werner. Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social: Presidente: Sandra Regina Brandt
Werner, Relator: Tiago André Ariotti e Secretário: Cleonir José Bergmann de Abreu. EXPEDIENTE: Não
houve Expediente. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NELCI ARIOTTI MAFFI (PP): Cumprimentou os
presentes, seus colegas Vereadores que compõem a Casa Legislativa. Destacou a importância do trabalho
conjunto, sem restrições à cores partidárias, visando sempre o melhor para a população e para isso conta
com a colaboração e auxílio de todos. TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Cumprimentou a todos, dizendo
ser um dia muito especial, em que sente-se realizado por estar ocupando uma das cadeiras da Casa
Legislativa e assim poder representar a todos os que lhe confiaram os votos. Agradeceu aos eleitores, o
especial apoio da família e do Partido PSB que uniu forças em prol de sua candidatura. Reiterou a
importância do trabalho focado no desenvolvimento do município. CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE
ABREU (PDT): Cumprimentou os presentes, bem como seus colegas Vereadores, agradecendo a
compreensão dos colegas pela antecipação na data desta sessão ordinária. Em seguida reforçou a
importância do verdadeiro papel do Vereador, qual seja, o de fiscalizar, e neste sentido fará sua parte,
almejando uma câmara participativa onde cada um deve expor sua opinião, porém sem descuidar do
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(PMDB):

Manifestou-se

cumprimentando a todos e de forma especial ao ex-colega Mario Cândido presente na sessão, agradecendo o
parceiro de bancada na Legislatura finda em 2016. Agradeceu a secretária que se faz presente, Diane
Capoani, por estar prestando auxílio no assessoramento da sessão. Referiu-se ao papel do Vereador frente à
população, que deve ser no sentido de fiscalizar e promover aos munícipes um trabalho representativo aos
anseios e necessidades dos mesmos. “Seremos cobrados pelo nosso trabalho, pois somos representantes do
povo”, disse o Vereador, que destacou a importância de se primar pelo crescimento do município, e para isso
diz ser necessário unir forças para concretizar metas. Também salientou o desejo de manter a população
informada sobre os projetos e ações desenvolvidas pelos legisladores através dos meios de comunicação jornal e rádio - e prevê a contratação de uma assessoria jurídica que se faz necessária à Casa. Finalizou
colocando-se à disposição dos munícipes para esclarecimento de eventuais dúvidas. Nada mais havendo a
constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 12 de janeiro 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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