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Aos doze  (12)  dias  do  mês  de  janeiro  de  dois  mil  e  dezessete,  nas  dependências  da  Câmara

Municipal  de  Vereadores,  foi  realizada  a  segunda  (2ª)  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 001 de dois mil e dezessete (2017).

ATA N° 001/2017 da Sessão Ordinária, realizada em quatro (04) de janeiro de dois mil e dezessete

(2017)  foi  aprovada  por  unanimidade.   EXPEDIENTE:  Conforme  Boletim  nº  002/2017.

LUCIANO JOSÉ DA SILVA: Manifestou-se positivamente em relação ao PROJETO DE LEI Nº

002/2017, como sendo de grande importância para o Setor Agrícola deste município. ORDEM DO

DIA: OF.GAB. Nº 003/2017 –  Encaminha Projeto de Lei  nº  001/2017;  002/2017 e 003/2017.

PROJETO DE LEI Nº 001/2017 – Altera dispositivos da Lei nº 480.02, de 21 de agosto de 2000,

que Cria  o Conselho de Alimentação Escolar  –  CAE, e  dá outras  providências.  Aprovado por

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 002/2017 –  Autoriza o Município a subsidiar, neste ano, o

valor  de  R$ 60,00 (sessenta  reais)  por  hora,  limitado  a  20  (vinte)  horas  por  propriedade,  aos

agricultores  que,  face  a  demanda,  não forem atendidos  pelas  horas  de  serviços  prestados pela

municipalidade para a realização da silagem, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 003/2017 –  Institui  no  Quadro  de  Provimento  de  Cargos Efetivos,  o

Quadro  de  Comissionamento  pela  Coordenação  de  Trabalhos  e  Atividades,  e  dá  outras

providências.  Baixado  pela  Comissão  de  Justiça  e  Redação  para  maiores  estudos.

EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  GUILHERME  SAMUEL HICKMANN  (PMDB):  Saudou  o

Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores  e  demais  presentes.  Agradeceu de  modo especial  a  sua

família  pelo  apoio  em  sua  jornada  até  chegar  à  Câmara  Municipal  de  Vereadores.  Fez

considerações acerca das explicações feitas pelo Administrador do Hospital de Caridade São José,

Senhor Moisés de Freitas, falando da importância da entidade para o Município. Manifestou-se de

forma especial a comunidade, a qual, se fez presente em grande número.  DELMO REMPEL

(PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes da Casa. Se colocou a



disposição para ajudar o Hospital de Caridade São José, juntamente com os demais colegas, no que

for  possível  em sua  posição.  Mencionou  o  PROJETO DE LEI  Nº  002/2017  como  sendo  um

benefício  para  os  produtores  do  município  e  que  este  subsídio  veio  em boa  hora.  Sugeriu  a

regulamentação do transporte da silagem futuramente.  LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB):

Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes. Mencionou a importância do

repasse de dados do Hospital de Caridade São José de Sério e  diz ser de extrema importância a

ajuda  de  todos  os  Vereadores  para  com o  mesmo  diante  de  suas  dificuldades.  A respeito  do

PROJETO DE LEI Nº 002/2017, diz que a administração está em dia e que pode dar esta ajuda aos

produtores e que com o tempo o projeto e o subsídio podem vir a ser ajustados conforme bom

senso  da  Secretaria  da  Agricultura.   Elogiou  também  o  novo  grupo  que  compõe  a  mesa  de

Vereadores, tendo certeza que terão muito a oferecer e trabalhar pelo município. CLEONIR JOSÉ

BERGMANN DE ABREU (PDT):  Saudou o Senhor Presidente,  colegas Vereadores e demais

presentes na Casa. Agradeceu ao Senhor Moisés de Freitas, Administrador  do Hospital de Caridade

São José de Sério pelas colocações a respeito do mesmo e se colocou a disposição, juntamente com

seus colegas Vereadores, a ajudar no que for possível para mantê-lo de portas abertas. Nada mais

havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 19 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.

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO
Presidente

LUCIANO JOSÉ DA SILVA
Vice-presidente

DELMO REMPEL 
Secretário




	ATA N 02/2017

