
ATA N 048/2017

Aos  vinte  e  oito  (28)  dias  do  mês  de  dezembro  de  dois  mil  e  dezessete  (2017),  nas

dependências  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores,  foi  realizada  a  quadragésima  oitava  (48ª)

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, Nelcí 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. Após, convidou o Contador Grasiel Sartori a fazer uma breve prestação

de contas, explanando gastos do Poder Executivo e Legislativo e esclarecendo eventuais dúvidas.

Em seguida, 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 047 de

dois mil e dezessete (2017). ATA Nº 047/2017 da Sessão Ordinária, realizada em dezenove (19) de

dezembro  de  dois  mil  e  dezessete  (2017)  foi  aprovada  por  unanimidade.  EXPEDIENTE:

Conforme Boletim nº 043/2017; Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 158/2017

– Encaminha Projeto de Lei nº 071/2017 e Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei nº 070/2017.

PROJETO  DE  LEI  Nº  069/2017  com  EMENDA  ADITIVA  Nº  001/2017  e  EMENDA

MODIFICATIVA Nº  002/2017 –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  instituir  um sistema de  Vale-

Refeição,  no âmbito  da Administração direta  do Município de Sério,  e  dá outras  providências.

Aprovado pela  maioria  de votos.  Abstenção de Voto:  Delmo Rempel,  justificando que  existem

vários segmentos dentro da administração pública e acha que alguns funcionários precisam mais do

que outros deste vale, e, sendo um projeto polêmico houve pouco tempo para ser estudado, pois

entrou  faltando apenas  uma Sessão  Legislativa  para  findar  o ano.  Voto  contrário:  Cleonir  José

Bergmann de Abreu.  PROJETO DE LEI Nº 070/2017 –  Autoriza a prestação de serviços para

terceiros,  disciplina  e  institui  modalidades  no  âmbito  municipal,  define  valores,  forma  de

pagamento e isenções, revoga a lei anterior e dá outras providências. Aprovado pela maioria de

votos. Votos contrários: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, o qual justificou-se por

seu voto contrário, pois acredita que se houvesse um controle melhor de fiscalização, seria possível



atender a todos os agricultores com as três horas gratuitas e ainda assim obter boa arrecadação,

vendo  um descontrole  total  da  agricultura;  também  voto  contrário  de  Nadir  Paulo  Burghardt,

justificando seu voto que foi motivado por ver que sempre quando se ajusta algo na agricultura

quem perde são os pequenos, e, acredita que todos os Vereadores no próximo ano devem fiscalizar

ainda mais, para um bom andamento desta Pasta e do Município. PROJETO DE LEI Nº 071/2017

–  Autoriza o Poder Executivo a contratar,  em caráter  temporário e  de forma emergencial,  para

atender  excepcional  interesse  público,  pelo  período  de  120  (cento  e  vinte)  dias,  um  Agente

Comunitário  de  Saúde,  e  dá  outras  providências.  Aprovado  por  unanimidade.  MENSAGEM

RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 070/2017  –  Autoriza  a  prestação de  serviços  a

terceiros,  disciplina  e  institui  modalidades  no  âmbito  municipal,  define  valores,  formas  de

pagamento e isenções, revoga lei anterior e dá outras providências. OF. DO SENHOR LUCIANO

JOSÉ DA SILVA Nº 001/2017 –  Inscreve Chapa para concorrer a Mesa Diretora para o ano de

2018. Obteve favoravelmente a unanimidade dos votos.  OF. CM. Nº 066/2017 –  Informa sobre

valores financeiros originados do Orçamento Anual, que por não serem utilizados na cobertura das

despesas da Câmara Municipal no exercício de 2017, poderão ser transferidos para a conta-corrente

desta  municipalidade.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS: CLEONIR  JOSÉ  BERGMANN  DE

ABREU (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Justificou o

seu  voto  contrário  ao  Projeto  de  Lei  que  menciona  o  Vale-Refeição,  pois  acredita  que  é  um

benefício que não deve ser tirado, por menor que ele seja sempre ajuda muito os funcionários, e,

lembrou que funcionário público não tem fundo de garantia e nem carteira assinada, saindo com

“uma mão  na  frente  e  outra  atrás”.  Explicou  que  eventualmente,  os  atestados  se  tornam uma

necessidade, usando o seu próprio exemplo, que hoje está em licença saúde. Comentou que muitos

serão “encaixados” em viagens e não precisarão trazer atestados, como já acontece, enquanto outros

perderão o benefício por fazerem o certo. Já sobre o outro Projeto de Lei, que menciona as horas-

máquina, concorda que o valor ficará bom, mas, pensa que o Projeto veio para esta Casa muito em

cima da hora, não dando tempo aos Vereadores de discutir. Por fim desejou um Feliz Ano Novo a

todos  e  desejou  também bons  trabalhos  para  a  nova Mesa Diretora,  sendo mais  um bom ano.

NELCÍ  ARIOTTI  MAFFI  (PP):  Saudou  o  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores  e  demais



presentes. Agradeceu ao bom andamento e respeito que houve durante o ano nesta Casa, não se

olhando partido  político,  trabalhando sempre  para  o bem do Município.  Falou sobre  o Projeto

Cidadão do Amanhã, o qual, após arrecadado valores, foram comprados presentes e lembranças

para crianças carentes e pessoas acamadas, os quais foram visitados com música e também pelo

Papai  Noel,  onde  cada  encontro  foi  emocionante.  A Vereadora  avisa  que  no  próximo  ano  os

trabalhos começarão mais cedo, com o intuito de arrecadar mais dinheiro e desta forma, atender a

um maior número de crianças e pessoas do município. Agradeceu a todos os envolvidos e, por fim,

desejou um Feliz Ano Novo a todos. GUILHERME SAMUEL HICKMANN (PMDB): Saudou o

Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores,  a  Secretária,  Assessor,  Imprensa  e  demais  presentes..

Agradeceu a toda a comunidade que depositou confiança no Vereador, permitindo que ele estivesse

presente  nesta  Casa.  Agradeceu  também  aos  colegas  Vereadores,  os  quais  deram  um  suporte

importante durante este primeiro ano, o qual foi de muito aprendizado. Desejou votos de pesares a

toda a família do Frei Valdecir, que veio a falecer nesta semana. Parabenizou e agradeceu ao convite

da  Vereadora  Nelci,  permitindo  que  o  Vereador  fizesse  parte  do  Projeto  Cidadão  do  Amanhã,

levando música para as pessoas e recebendo carinho, pois foram momentos muito gratificantes e,

acredita que Sério necessite de mais exemplos assim. Por fim, desejou um Feliz Ano Novo a toda a

Comunidade  Seriense.  LUCIANO  JOSÉ  DA SILVA (PMDB):  Saudou  o  Senhor  Presidente,

colegas Vereadores e demais presentes. Começou falando sobre o Projeto que menciona o Vale-

Refeição, onde acredita que um “regramento” e disciplina deste vale se faziam necessário. Explicou

que  esta  modificação  não  mostra  quem é  bom ou  mau  funcionário,  apenas  diferencia  os  que

trabalham os vite e dois dias do mês e os que porventura precisam de um atestado. Sobre as horas-

máquina, menciona que as três horas gratuitas, beneficiavam sim quem realmente precisava, mas,

com a redução do valor, que fica abaixo de R$ 50,00 (cinquenta reais) a hora, beneficiará também a

quem realmente precisa de uma máquina, sendo um valor irrisório nos dias de hoje. O Vereador

lembra  que,  as  horas  de  terraplanagem  para  a  construção  de  aviários  e/ou  chiqueirões,  estão

previstas agora em Lei pelo Município,  sendo gratuitas, perante avaliação de Secretaria,  pois o

Município quer ajudar sim a quem quer investir, pois traz muito retorno à municipalidade. Comenta

que, mesmo com o fechamento de vários aviários, em reunião, lhe foi esclarecido que ainda assim,



mais da metade da arrecadação primária do município vem da produção avícola. Parabenizou ao

Vereador Guilherme, equipe de liturgia, grupo de cantos e todos que fizeram com que a Missa de

Natal fosse encantadora,  trazendo esperança e fé. Por fim, desejou um 2018 cheio de alegria e

conquistas e agradeceu à confiança depositada na nova Mesa Diretora.  MARCIANO ANTÔNIO

FAVARETTO (PMDB): Saudou os colegas Vereadores e demais presentes. Falou sobre o Projeto

do Vale-Refeição, acreditando que ficou bom com as Emendas propostas, perdendo apenas 50%

(cinquenta por cento) para um dia de atestado, pois como já havia dito nas Sessões anteriores, o

Vale é um prêmio para o bom funcionário e quem determina como será concedido este prêmio é o

Chefe do Executivo. Sobre o Projeto das horas-máquina, diz concordar com os cortes que foram

feitos, vendo que o valor reduzido traz incentivo ao município, e quer ver como será o andamento

agora, pedindo aos Vereadores que fiscalizem e tirem suas conclusões. Convidou a todos em nome

do Presidente do Condomínio, para a prestação de contas, no dia 26 de janeiro de 2018. Agradeceu

ao Contador Grasiel pela prestação de contas feita, entendendo que com a época de crise é normal

estes números, prevendo que para os próximos anos as coisas ficarão mais difíceis. Agradeceu à

Mesa Diretora deste ano de 2017 pelos feitos, aos Vereadores pelo trabalho realizado durante o ano,

que foi tranquilo e espera o mesmo para o próximo. Por fim, desejou um bom 2018 a todos. Nada

mais havendo a constar, o Senhor Presidente 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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