ATA N 06/2017

Aos nove (09) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a sexta (6ª) 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. 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 005 de dois mil e dezessete (2017). ATA
Nº 005/2017 da Sessão Ordinária, realizada em dois (02) de fevereiro de dois mil e dezessete (2017)
foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Não houve inscritos no expediente. ORDEM DO
DIA: Não houve ordem do dia. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ BERGMANN
DE ABREU (PDT): Saudou o Senhor Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes.
Agradeceu a presença do Senhor Sadir Capoani, que fez a apresentação do Relatório Municipal de
Gestão de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Agradeceu também ao Senhor
Claudiomiro Stoll pelo convite à 27ª Festa Rei dos Motoristas, da Comunidade de Paredão. Falou
sobre o Ofício recebido do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sério e disse ser muito válida esta
iniciativa, que busca apoio de todos para a não aprovação da PEC nº 287/2016 que determina um
aumento de cinco anos de trabalho para o homem e dez anos de trabalho para a mulher na
agricultura, salientando que este projeto é uma falta de consideração com os agricultores e que com
o Presidente atual o País piorou muito, assim como o Estado, que reclama constantemente que não
tem dinheiro, que parcela o salário dos professores e que divide a Brigada Militar entre vários
municípios, deixando o de Sério abandonado muitas vezes e que isso mostra o quanto a segurança
está regredindo. Solicitou a abertura de uma sindicância para analisar o caso do arado subsolador
(pé de pato), que está sendo utilizado por um munícipe há mais de um ano e este implemento não
retornou mais. Pede que o caso seja analisado e que sejam cobradas todas as taxas a partir do dia
em que esta lei de cobrança entrou em vigor, para ser justo com todos os que precisam, utilizam e

pagam pelo uso do implemento. NELCI ARIOTTI MAFFI (PP): Saudou o Senhor Presidente,
colegas Vereadores e demais presentes. Solicitou que houvesse uma maior união entre o Executivo
e o Legislativo, pedindo que o Senhor Prefeito, quando convidar os vereadores para maiores
explicações sobre determinado projeto, que convidasse a todos, pois agora a Casa é uma família e
todos devem trabalhar juntos pelo melhor do município. Mencionou uma conversa com o Secretário
de Obras, onde solicitou a limpeza de uma rua, que, segundo o Secretário, não poderia ser atendida
porque teria poucos funcionários, pois estariam destinados a outros setores. Usou como exemplo o
Servidor Volmir Lassen, que deveria primeiramente desempenhar o serviço no seu Setor e depois
realizar outras tarefas, assim como os funcionários da Secretaria de Obras deveriam desempenham
primeiramente as tarefas do seu âmbito. Citou o projeto que irá desenvolver junto ao Grupo de
Jovens para embelezamento da cidade com sucatas e avisou que no decorrer dos dias serão
recolhidos sucatas e materiais recicláveis para elaboração.

GUILHERME SAMUEL

HICKMANN (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes.
Solicitou à Secretaria responsável que regularizasse a situação dos boeiros junto às Casas Populares,
pois moradores se queixaram da quantidade de mosquitos no local. Solicitou ainda maquinário e
material para a conclusão do pátio na propriedade de Roque Bergmann, com urgência, uma vez que
ela é extremamente necessária para que o produtor possa receber as aves nos próximos dias. Pediu
que a Lei de incentivo ao produtor fosse revista e reformulada para poder abranger também os
criadores de aves de corte. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a
próxima sessão para o dia 17 de fevereiro 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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