
ATA N 011/2018

Aos doze (12) dias do mês de abril  de dois mil  e dezoito (2018),  nas dependências  da

Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima (10ª) Reunião Ordinária da Segunda

Seção 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, Luciano José da Silva, abriu os trabalhos em nome de Deus.

Saudando colegas Vereadores e demais presentes, solicitou a Secretária que fizesse a leitura de

uma mensagem. Após, solicitou ao Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata nº 009/2018. ATA

Nº 009/2018 da Sessão Ordinária, realizada em cinco (05) de abril de dois mil e dezoito (2018)

foi  aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE:  Conforme Boletim nº  010/2018; Não houve

inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 034/2018 – Encaminha Projeto de Lei nº 014/2018 e

nº 015/2018. PROJETO DE LEI Nº 014/2018 – Fixa o Padrão Básico de Referência Salarial

dos Servidores Públicos Municipais de Sério, a partir de 01 de abril de 2018, em R$ 972,83

(novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), e dá outras providências. Baixado

pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 015/2018 –

Altera a composição dos membros integrantes do Conselho Municipal de Educação, de que trata

a  Lei  Municipal  nº  748/2015,  e  dá  outras  providências.  Aprovado  por  unanimidade.

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NELCÍ ARIOTTI MAFFI (PP): Saudou o Senhor Presidente,

colegas  Vereadores  e  demais  presentes.  Falou  sobre  a  resposta  ao  seu  Requerimento,  que

solicitava uma relação pormenorizada dos valores gastos com o baile do Município, que ocorreu

no dia 17 de março de 2018. A Vereadora acredita que este custo de quase trinta mil reais é

bastante alto para um município que está falando em contenção de gastos, que vem negando

ajuda para as comunidades ou entidades com esta desculpa. Além disso, pouquíssimo deste valor

foi gasto dentro do comércio local, que conseguiria atender de forma satisfatória todos os itens

necessários para a realização do desfile, pois o município conta com floricultura, relojoaria e

comércio de roupas sob medida, sem contar que existem muitos munícipes competentes para



fazer a apresentação do baile e não cobrariam nada por isto. Por fim, mencionou seu desgosto

pela Casa não ter recebido a visita das Candidatas à Corte, que em todos os concursos foram

bem-vindas  para se apresentarem.  DELMO REMPEL (PDT):  Saudou o Senhor Presidente,

colegas Vereadores e demais presentes na Casa. Tomando como partid o Relatório de Recursos

que vieram para o município, comentou sobre o recurso do FUNASA, que teria sido liberado.

Em 2013/2014, foram liberados em torno de um milhão de reais para recursos hídricos, que

foram destinados para a rede de água da Sede e da Localidade de Paredão, não obtendo muito

êxito. O Vereador pede que seja mandada a esta Casa a intenção de investimento destes recursos,

pois ainda tem uma parte a ser liberada, e em sua Comunidade, de Araguari, está se tendo muita

dificuldade com a rede de água,  que fica sem vazão,  necessitando apenas para as fontes da

Localidade. Pede que sua Comunidade seja inclusa neste projeto, pois necessita de forma urgente

de um poço artesiano e o custo é muito alto. Comentou sobre a placa com as crianças que está na

entrada da Cidade, que é muito acolhedora, mas, logo ao lado está a rua que foi aberta ainda

quando o asfalto estava em andamento, para a colocação de boeiros. O Vereadores sabe que foi a

empresa que estava trabalhando que abriu, mas ela está intransitável e deixa um aspecto feio para

o município e está assim a quase um ano. O Vereador gostaria que a Secretaria competente

ajeitasse esta via, ou, que tomasse as devidas providências para que seja autorizada a mexer, pois

é a entrada da Cidade e poderia estar mais bonita.  Finalizou mencionando a obra da Escola

Estadual, a qual a quadra está quase terminada e vai atender muito bem aos alunos. Nada mais

havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia dezenove

(19) de abril de 2018, 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 Senhora Secretária da Mesa. 
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