ATA N 03/2017

Aos dezenove (19) dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara de 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 regimentar, o
Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. Saudadndo
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 002 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 002/2017 da Sessão Ordinária, realizada em doze (12) de janeiro de dois
mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
003/2017. Não houveram inscritos no expediente. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 008/2017 –
Comunica a numeração sequencial correta da coluna do nível CCTA. OF. GAB. Nº 009/2017 –
Encaminha Projeto de Lei nº 004/2017 e 005/2017. PROJETO DE LEI Nº 004/2017 – Altera o art.
39 da Lei Municipal nº 1260, de 25/10/2013, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal para a Criança e o
Adolescente do Município de Sério, e dá outras providências.

Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 005/2017 – Altera a redação do art. 2º da Lei Municipal nº 1481/2016, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com Hospital Caridade São José de Sério- RS, 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. Aprovado pela maioria dos votos, sendo
contrários os votos dos Senhores Vereadores : Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel,
Nadir Paulo Burghardt e Nelci Ariotti Maffi. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: TIAGO ANDRÉ
ARIOTTI (PSB): Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, a imprensa e o público
presente. Mencionou o Projeto de Lei nº 004/2017, que reajusta a gratificação mensal dos
Conselheiros Tutelares conforme o índice de reajuste do Salário Mínimo Nacional e diz ser de
grande importância, pois, sendo ex-Conselheiro Tutelar, sabe das responsabilidades e dos
compromissos. NADIR PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, Colegas
Vereadores, a Secretária, Imprensa e também cumprimentou o ex-colega Vereador Alcídio Gusson
que esteve presente. Manifestou-se de forma positiva a respeito das discussões que ocorreram na

Casa, dizendo que sempre são válidas, pois cada um tem uma opinião e é importante discuti-las.
Parabenizou o Administrador do Hospital de Caridade São José de Sério, Senhor Moisés de Freitas,
por expor as dificuldades da entidade na Sessão do dia doze (12) de janeiro de dois mil e dezessete
(2017) e que assim como a Administração, os Vereadores também fizeram a sua parte para ajudar o
mesmo a manter suas portas abertas. Falou sobre o Projeto “De Mãos Dadas com a Saúde”, da
Certel, onde ainda poucos munícipes ainda colaboram. Se diz contra as “confusões” do município,
onde com o passar do tempo, acredita que não haverá mais como manter algumas construções e
também salienta que a Escola Rural que está sendo construída vai gerar ainda mais despesas para o
município pelo fato dos alunos necessitarem de transporte até lá. MARCIANO ANTÔNIO
FAVARETTO (PMDB):Saudou os colegas Vereadores e o público presente. Mencionou o Projeto
de Lei nº 003/2017, dizendo que se sente feliz pelos Colegas Vereadores votarem de acordo com o
realmente pensam e completa que ainda virão muitos outros projetos polêmicos para esta Casa. Diz
ser a favor deste projeto e salienta que em momento nenhum vê aumento de gastos, pois, os cargos
serão diminuídos e vê isto com bons olhos, onde trabalhos serão corrigidos. Falou ainda sobre a
reunião da Certel, realizada na manhã do dia 19/01, comentando que o Presidente da Cooperativa
Regional faltou com respeito em várias situações, não respondendo nenhuma das questões, apenas
explanando sobre a cobrança que seria feita para sanar dívidas. Nada mais havendo a constar, o
Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 27 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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