ATA N 032/2018
Aos vinte e sete (27) dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito (2018), nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima segunda (32ª) Reunião
Ordinária da Segunda Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os
seguintes Vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, 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, em
seguida, pediu a todos os presentes que fissesem um minuto de silêncio pelos falecimentos ocorridos na
semana, do ex-vereador Deolindo Ferri e também por Maria Bianquetti, solicitou a Secretária que fizesse a
leitura de uma mensagem. Após, solicitou ao Vice-Secretária que fizesse a leitura da Ata nº 031/2018. ATA
Nº 031/2018 da Sessão Ordinária, realizada em dezenove (19) de setembro de dois mil e dezoito (2018) foi
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim 030/2018, não houve vereadores inscritos
no expediente. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO 009/2018 - Autoria do Vereador Tiago André
Ariotti - Solicita informações acerca de quantos e quais são os pontos de táxi existentes no Âmbito
Municipal. PROJETO DE LEI 041/2018- Dispõe sobre as diretrizes para a execução da Lei Orçamentaria
de 2019. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Marciano Antônio Favaretto (MDB)
Saudou ao Senhor Presidente, Secretária e demais presentes, parabenizou aos moradores da comunidade de
Colônia Sério, Nelson Schaurem e esposa, presentes na sessão, os quais vieram pedir apoio aos vereadores
em questão das roçadas aos arredores da rede de Luz, que pertencem a empresa RGE SUL, salientou que
somente procurados os vereadores podem fazer a sua parte junto a população, e que entende que a situação
da falta de energia é realmente muito complicada, falou também do requerimento do colega Tiago, referente
ao número de táxis disponiveis em nossa Cidade e da sua sua importância em momentos de necessidade,
prestou soliedariedade aos familiares do ex-colega Deolindo Ferri, disse que ele deixará saudade que sempre
foi um vereador exemplar esforçado e de grande índole, também deixou seus pesares a familia de Maria
Bianquetti, moradora aqui da Cidade. Tiago Arotti (PSB) Saudou ao senhor Presidente, colegas e demais
presentes, primeiramente deixou seus pesares aos familiares de Maria Bianquetti, e a familia do ex-vereador
Deolindo Ferri, o qual admirava muito em seu ambito profissional. Falou sobre o seu requerimento
009/2018, que fala sobre os pontos de taxi em nosso municipio, disse ter sido procurado e questionado sobre
o assundo e que espera uma resposta. Comentou sobre um requerimento feito por ele a um tempo atrás que
pedia uma placa sinalizadora e uma faixa de segurança na localidade de Paredão, relatou ter sido chamado
pelo Senhor Prefeito, Elir Sartori, para uma conversa onde foi informado que o DAER negou o pedido
dizendo que não há necessidade, no mesmo momento juntamente com o Secretário de Administração foi
feito e enviado um novo oficio ao DAER pedindo autorização para que a Prefeitura possa realizar o serviço.
Nadir Paulo Burghardt(PDT) Saudou ao Senhor Presidente, colegas Vereadores, Secretária, Assessora ao
Jornal, Rádio Sentinela e demais presentes, primeiramente deixou seus pesares a família Ferri pela morte de
Deolindo Ferri seu ex-colega, um homem dedicado e exemplar na política, falou sobre seu requerimento, o

qual ainda não obteve resposta, sugeriu que fosse reenviado pelo Presidente e que acha que não seriam
nessessários 90 dias para obter uma resposta. Relatou ter protocolado o pedido de ajuda a uma comunidade a
um ano atrás, o qual foi negado a ajuda, relata que não entende porque pra algumas coisas o Prefeitura pode
ajudar e outras não, também questionou a compra com valores exedentes a 8 mil reais desde 2013 á junho de
2017, foi gasto R$ 522.000,00 sem ser feita licitação e e que não entende o porque o tribunal de contas não
aponta um erro dessa proporção, disse ser incabivel situações como essa e que deve ser revisto, comentou
ainda o valor considerado por ele muito alto, pago pelo aluguel de um quarto para o Médico. Em seguida
elogiou o Senhor Nelson Shaurem e disse ainda que sua presença foi muito importante na sessão. Cleonir
Bergmann de Abreu ( PDT)- Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes, disse que
com imensa alegria recebe seus vizinhos (Nelson Schaurem e esposa) na sessão, que são muitos anos que
estão lutando por essa causa, a falta de energia, relatou que essa rede que passa por Côlonia Sério já obteve
melhoras, porém a ainda um trecho muito crítico, onde geralmante estão acontecendo os problemas, salienta
ser muito importante a presença da Prefeitura nesse pedido de mudanças que todos juntos tem mais força,
deve-se pressionar a empresa RGE SUL para obter resultados mais rápidos e eficientes. Deixou seus pesares
a família de Maria Bianquetti e também para a familia do ex-colega Deolindo Ferri, disse que a sua morte
foi uma grande perda para o senário político do nosso Município, que sempre foi um coleca muito íntegro e
honesto, disse que precisamos de mais políticos como ele, para a política ser melhor. Comentou que também
fez indicações e pedidos a Administração referentes a placas,e ainda não obteve respostas, acha que a
Administração deveria ter mais consideração pelos vereadores e respeitar prasos de respostas, assim como os
vereadores dessa casa respeitam os prasos para votação de Projetos enviados pelo Executivo, e que as
responsabilidades e prasos devem andar juntas perante as duas partes. Delmo Rempel- Saudou o Senhor
Presidente, colegas Vereadores e demais presentes, disse ser motivo de alegria ter a casa cheia para prestigiar
a sessão, Falou sobre a morte do ex-colega Deolindo Ferri, disse ter grande admirição e apreço por ele, que
ele sempre foi uma pessoa muito boa e participativa na comunidade, que fará muita falta para todos mas que
deixará bons ensinamentos e lembranças, deixou seus profundos pesares a esposa Loreci e Filha Carla e
demais familiares, falou também sobre o requerimento do colega Tiago e relatou que os pontos de táxi
sempre foram um problema, disse que conhece as dificuldades e regras para poder ter um ponto de táxi
regularizado, e que foi procurado por uma pessoa que procurava um taxi que não econtrou o serviço
disponivel no momento em nosso municipio, relatou ainda que por não precisar pagar IPVA tem sim como
manter o táxi em dia e regularizado e que os Vereadores devem apoiar a causa. Pedio para que sejam
verificadas as lâmpadas na comunidade de Araguari. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após
determinar a próxima Sessão para o dia quatro (4) de outubro 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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