ATA N 040/2017
Aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (2017), nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quadragésima (40ª) 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 039 de
dois mil e dezessete (2017). ATA Nº 039/2017 da Sessão Ordinária, realizada em vinte (20) de
outubro de dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme
Boletim Nº 036/2017. Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 125/2017 –
Encaminha Projeto de Lei Nº 062/2017; PROJETO DE LEI Nº 061/2017 – Altera a redação do
caput do art. 3º e do caput do art. 4º da Lei Municipal nº 1149 de 16 de dezembro de 2011, e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 062/2017 – Altera
dispositivo da Lei Municipal nº 1037, de 06 de maio de 2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira
dos Servidores Públicos Municipais dos Cargos de Provimento Efetivo e Cargos em Comissão, e dá
outras providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.
REQUERIMENTO Nº 004/2017, de autoria da Vereadora Nelcí Arriotti Maffi – Requer licença
para “Tratamento de Interesse Particular”. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou o Senhor Presidente,
colegas Vereadores, o Assessor, a Secretária e demais presentes na Casa. Agradeceu ao suplente,
Saulo Rodrigo dos Santos, que assumiu o seu lugar durante os últimos 3 meses, pois ficou afastado
por motivo de saúde. Prestou votos de pesar as famílias de Ermida Lazzari, João Kremer e Ricardo
Flores. Sugeriu ao Executivo que seja estudada a alteração da lei de licença maternidade, que
atualmente é de 4 meses, salientando que no Estado já são 6 meses de licença, e, pensa que seria
muito importante para as mães e também para os bebês que esta troca fosse estudada. NELCI

ARIOTTI MAFFI (PP): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes.
Parabenizou as três alunas da Escola Estadual Pedro Albino Müller, que estão representando a
instituição em Concurso Cultural Regional. Convidou a todos para o Filó da Liga Seriense de
Combate ao Câncer, que ocorre na sexta-feira, dia 27 de outubro, no Salão Paroquial de Sério, e,
conta com a presença de todos pois é um evento em prol das pessoas que precisam de auxílio no
combate desta doença. Mencionou o pedido de licença para “Tratamento de Interesse Particular”,
pois vai passar por um pequeno procedimento cirúrgico e ficará fora pelos próximos 30 dias. Deseja
que seu suplente seja bem acolhido e que ele faça um bom trabalho. Nada mais havendo a constar, o
Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia três (03) de novembro de 2017,
encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. 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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