ATA N 14/2017
Aos treze (13) dias do mês de abril de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima quarta (14ª) 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 013 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 013/2017 da Sessão Ordinária, realizada em seis (06) de abril de dois mil
e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 011/2017.
ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 043/2017 : Encaminha Projeto de Lei substitutivo ao Projeto de
Lei nº 017/2017 em tramitação nesta Casa. OF. GAB. Nº 044/2017 : Encaminha Projeto de Lei nº
018/2017, nº 019/2017 e nº 020/2017. PROJETO DE LEI Nº 018/2017: Autoriza o Poder
Executivo a instituir um sistema de Vale-refeição no âmbito da Administração direta do Município
de Sério, e dá outras providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores
estudos. PROJETO DE LEI Nº 019/2017: Autoriza o Poder Executivo a abrir dois Créditos
Especiais de R$ 25.000,00 cada, no orçamento municipal vigente e indica recursos para a sua
cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 020/2017: Autoriza o Poder
Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 7.000,00
e indica recursos para a sua cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
NADIR PAULO BURGHARDT (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, a
Secretária, o Assessor, Imprensa e demais presentes. Pediu a Secretaria de Obras, que visitasse o
Cemitério Municipal de Sampaio, pois está tomado pelo mato e no último enterro que lá teve, foi
necessário abrir caminho com uma foice para entrar. Salienta que quando o Cemitério era da
Comunidade sempre estava limpo e bem cuidado e que agora que é municipal não está em boas
condições. Pediu que a Prefeitura fizesse a limpeza do local ao menos uma vez a cada três meses e
também que limpassem os restolhos que estão em frente ao Cemitério e precisam de máquinas para

serem retirados ou se não for possível, que seja estudada a possibilidade de repasse de dinheiro para
a associação para que ela faça o trabalho de limpeza da área. Falou também sobre o Projeto de Lei nº
018/2017, sobre os vales-alimentação dos funcionários públicos, pois pensa que o desconto deveria
ser proporcional a quantidade de faltas, e não com apenas uma perder 100% do “prêmio”. Por fim,
desejou uma feliz Páscoa para todos os serienses. SANDRA REGINA BRANDT WERNER
(PSDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e visitantes. Manifestou sua opinião a
respeito do Projeto de Lei nº 018/2017, para que fosse revista a situação das estagiárias que não
recebem este vale, para que fossem incluídas no benefício, pois o trabalho delas merece esta
valorização. Sugeriu ainda, que fosse feita uma reunião com o Sindicato, para rever este Projeto de
Lei, para que fique adequado a todos e que também nesta conversa se entre em um acordo, pois
muitas vezes os bons pagam pelos que não são tão assíduos. MARCIANO ANTÔNIO
FAVARETTO (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e demais presentes. Mencionou de forma
contente a aquisição dos microfones e demais aparelhos de áudio que foram instalados na Câmara
Municipal e que a partir de agora as reuniões podem ser passadas na Rádio Sentinela FM.
Mencionou o Projeto de Lei nº 018/2017, dizendo que ele deve sim ser revisto e deve sim existir
uma conversa, porém, como é um Prêmio, ele é para os bons funcionários, é para estimular os
funcionários a serem assíduos e também a desempenhar um bom trabalho. Concorda que o
percentual poderia ser dividido, mas não mais do que 50%, pois o mês só tem vinte e dois dias de
trabalho. Sabe que muitas vezes vão existir perdas “injustas” mas é impossível agradar a todos. Por
fim, falou da comercialização do peixe durante a Semana Santa e se mostra feliz, pois, na história do
Município de Sério nunca foi vendido tanto , acreditando que as vendas cheguem próximas a
10.000Kg de peixe. Agradeceu a divulgação de todos e ao trabalho da EMATER e dos produtores,
pois o resultado foi visto. Desejou uma feliz Páscoa a todos os colegas Vereadores e a todos os
munícipes. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão
para o dia vinte (20) de abril 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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