ATA N 11/2017

Aos dezesseis (16) dias do mês de março de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima primeira (11ª) 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 010 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 010/2017 da Sessão Ordinária, realizada em nove (09) de março de dois
mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Não houve expediente.
ORDEM DO DIA: Não houve ordem do dia. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ
BERGMANN DE ABREU (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, o Assessor,
Secretária, Imprensa do Jornal O Boqueirão. Agradeceu a Secretaria de Obras por trabalhar para
melhorar e limpar a Estrada de Colônia Sério que vai a Lavador. O Vereador diz que havia pedido à
Secretária tal serviço e que já que foi atendido o pedido, vem agradecer e reconhecer o bom
trabalho. Agradeceu também à Secretaria por recuperar o arado subsolador, que agora está no
Parque de Máquinas. Conversou com o Secretário de Obras e já solicitou orçamento para a
Secretaria, para verificar a situação do poço da Associação de Água, que abastece Colônia Sério e
Lavador, que há algum tempo, em manutenção do poço, ocorreu um pequeno desmoronamento e a
bomba não pôde mais ser colocada onde estava e provavelmente necessita de uma limpeza para
melhor funcionamento e por isso, pede ajuda da Prefeitura, pois este serviço teria um custo mais
elevado a Associação abastece duas Comunidades do mesmo poço artesiano. Solicitou que a
Administração ou a Câmara Municipal, enviasse um ofício ao DAER, solicitando uma limpeza das
vias que vão à Lajeado, pois está escondendo a sinalização e dificulta a visão. Se manifestou de
forma contente ao preço das sementes de pasto, que baixou bastante, pois é uma economia no bolso
do produtor e podem investir mais na produção. Fez reclamação em relação a um caminhão, que foi

pago cerca de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para arrumar o motor e este caminhão não fez
50.000 km e o motor fundiu. Exige, então, que seja dada uma garantia melhor quando for pago um
valor tão alto para um conserto como este, pois é inadmissível uma situação destas. MARCIANO
ANTÔNIO FAVARETTO (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Assessor,
Secretária, Imprensa. Mencionou a PEC 287/2016, e diz que deveriam ser vistas as contribuições,
pois tem gente que contribui pouco e recebe muito e vice-versa. Mencionou satisfação de poder ter
um Assessor Jurídico na Casa, que era uma meta enquanto está na Presidência da Mesa e também
pelos microfones e sistemas de som e gravação que serão instalados na Câmara, que possibilitará
que as Sessões voltem a passar na Rádio Comunitária, chegando a todos os munícipes. Fica feliz
pelos avanços que estão acontecendo, assim como o Convênio com a AVAT, que auxilia na
formação e informação dos Vereadores, desde que tenham interesse. Comentou sobre a Feira do
Peixe vivo, que está acontecendo e já está na quarta edição e se diz muito contente pelo empenho de
todos os participantes da Associação dos Piscicultores, pois já foram vendidos mais de 2.000 kg
(dois mil quilos) de peixe com o acontecimento da feira. Parabenizou o técnico da EMATER, que
está participando e fazendo um trabalho muito bom junto da Associação. A cada dois meses, um
produtor abre o seu açude e é realizada a feira e está sendo estudada a possibilidade de abrir um
abatedouro, para que este alimento possa estar nos mercados, na merenda escolar e principalmente
cria uma fonte de renda para os produtores, que pode ser desde a criação de alevinos (filhotes), até o
abatimento. Respondeu ao Colega Cleonir sobre o fato do Caminhão, e se mostra indignado da
mesma forma, porém, diz que ficou sabendo de mau uso do veículo, onde o motor ferveu algumas
vezes. Diz não saber quais são as partes culpadas, mas, é um veículo público e esta situação não
pode acontecer de jeito nenhum. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar
a próxima sessão para o dia 23 de março 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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