ATA N 04/2017

Aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara de Municipal de Vereadores, foi realizada a quarta (4ª) 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 regimentar, 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 003 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 003/2017 da Sessão Ordinária, realizada em dezenove (19) de janeiro de
dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº
004/2017. Não houve inscritos no expediente. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 014/2017 –
Encaminha Projeto de Lei nº 006/2017 e 007/2017. PROJETO DE LEI Nº 006/2017 – Autoriza e
homologa Celebração de Convênio. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 007/2017
– Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de até R$ 150.000,00 no orçamento
vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: DELMO REMPEL (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores,
Secretária e demais presentes. Pediu a Secretaria de Obras, que é o setor responsável pelas estradas,
que patrolasse a Estrada Geral da localidade de Araguari, que foi bastante danificada com as últimas
chuvas. Falou sobre a situação da Associação de Água, que é própria de Araguari e relatou que no
decorrer da semana houve a falta de água que foi constatada também pela empresa responsável. Em
conversa com a Administração, a solução encontrada foi um acesso até o reservatório e a água viria
de caminhão. Porém, em uma conversa com o Vereador Luciano da Silva, o qual conhece muito
bem os poços artesianos do município, chegaram a conclusão de que transferir água do poço
artesiano que abastece a localidade de São Francisco - o qual também fica na localidade de Araguari
- seria a melhor solução, mesmo que temporária. Enquanto os estudos para um novo poço artesiano
são colocados em prática, pede que a Administração veja com bons olhos a opção de transferir água

entre os poços da localidade, pois é uma Comunidade grande e necessita de muita água. Finalizou
convidando os vereadores, demais presentes e a comunidade em geral, para o tradicional Baile de
Kerb, que ocorre no dia 30 de janeiro na Comunidade de Araguari. Nada mais havendo a constar, o
Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 02 de fevereiro 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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