ATA N 16/2017
Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril de dois mil e dezessete (2017), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima sexta (16ª) 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 015 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 015/2017 da Sessão Ordinária, realizada em vinte (20) de abril de dois mil
e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 013/2017.
TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Explanou e justificou a indicação feita, pois acredita que uma
medida seja necessária para melhor e maior segurança das crianças nas ruas que transitam porque os
motoristas não tem cuidado quanto à velocidade. LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB) :
Justificou a sua ausência na Sessão do dia 20/04 e explicou o seu Requerimento. ORDEM DO
DIA: OF. GAB. Nº 050/2017 – Encaminha Projeto de Lei Nº021/2017. PROJETO DE LEI Nº
021/2017 – Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário e de forma emergencial,
para atender excepcional interesse público, pelo período de 90 (noventa) dias, com possibilidade de
prorrogação de mais 90 (noventa) dias, um Agente Comunitário de Saúde, e dá outras providências.
INDICAÇÃO Nº 003/2017 – DE AUTORIA DO VEREADOR, Tiago André Ariotti: Colocação
de redutores de velocidade na Rua Maurício Cardoso, próximo ao relógio do Sicredi e da faixa de
pedestres, a fim de evitar que os motoristas trafeguem em velocidade excessiva no local.
REQUERIMENTO Nº 001/2017 – DE AUTORIA DO VEREADOR, Luciano José da Silva:
Requer que seja levado a apreciação do Plenário a justificativa de sua ausência na Sessão do dia
20/04/2017, pois na dita data estava a serviço da Câmara, e em virtude dos trabalhos, não conseguiu
chegar a tempo para participar da Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NELCI ARIOTTI

MAFFI (PP): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e agradeceu a todas as pessoas
presentes pela Casa cheia. Agradeceu ao Senhor Presidente por ter atendido o seu pedido de uma
faxineira para a Câmara e reforçou o pedido do colega Vereador Tiago André Ariotti, pois como
mora em frente a rua, vê as crianças atravessando diariamente e os motoristas não respeitam a
sinalização que lá existe. Se colocou a disposição da Escola Estadual Pedro Albino Müller quanto a
ajuda solicitada para fechamento da quadra de esportes e agradece por ter professores que fazem o
alicerce para todas as crianças do município, pois ali eles crescem e diz saber que a situação dos
professores hoje em dia não está fácil. TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Saudou o Senhor
Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Agradeceu o apoio dos Colegas quanto à sua
indicação e disse que desconhecia que isto já havia sido pedido por mais de uma vez em outros
mandatos, e, pensa que deveria haver uma cobrança maior quanto a respostas a estes pedidos.
Parabenizou a Diretora Vera Eichler e demais professores que estiveram presentes, se colocando a
disposição para ajudar perante o pedido de ajuda para o fechamento da quadra esportiva da Escola
Estadual PAM. Por fim, convidou a todos para a abertura do Campeonato Municipal.
GUILHERME SAMUEL HICKMANN (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas
Vereadores e demais presentes. Agradeceu a Presença da Diretora e demais Professores e se colocou
a disposição para ajudar-lhes no seu pedido. Demonstrou o seu apoio ao Vereador Tiago André
Ariotti, quanto a sua Indicação, pois, como frequenta a Escola todos os dias, vê a dificuldade de
percepção das crianças ao atravessar a rua e, sugere, que a ajuda de um fiscal de trânsito também
seria bem-vinda. Convidou a todos para a abertura do Campeonato Municipal que se inicia no
próximo sábado. LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas
Vereadores e Comunidade Escolar presente. Se colocou a disposição da Escola Pedro Albino Müller,
pois esta entidade é de muita importância para o Município, auxiliando na formação e na educação
dos jovens e crianças. Agradeceu a consideração dos Vereadores quanto à sua ausência na última
Sessão, onde estava a serviço buscando melhorias para o Município de Sério. Mencionou os
transtornos que ocorreram durante a semana e pede a compreensão dos munícipes, pois eles
acontecem em virtude de um progresso, que é o asfalto que está chegando, então, se por ventura
ocorrer falta d’água, é pelo motivo de que a rede de abastecimento passa pela Estrada Geral. Salienta

que mais problemas ainda virão, mas deixa claro que a Secretaria de Obras se empenha muito para
sempre resolvê-los de maneira mais rápida possível. Apoiou a Indicação do colega Vereador Tiago
André Ariotti, e diz que é necessário sim se buscar uma resposta do Poder Executivo, e, mesmo que
estes pedidos não estejam inclusos em orçamento ou que exista outro problema para serem feitos, é
necessário que esta justificativa venha para conhecimento de todos os Vereadores. Falou ainda sobre
o Campeonato Municipal, que tem uma boa equipe o organizando e muitas pessoas se empenhando
e colaborando e espera que seja um belo campeonato. NADIR PAULO BURGHARDT (PDT):
Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, o Assessor, a Secretária, a Imprensa e também a
Diretora Vera e toda as professoras presentes da Escola Estadual Pedro Albino Müller. Se colocou a
disposição da Escola, quanto ao término da construção da Quadra Esportiva e cita que faz parte do
CPM. Parabenizou a Diretora e as professoras por virem até esta Casa para pedir apoio. Pediu a
Secretaria competente, que arrumasse as luminárias na propriedade de Maurício Urnau e Aurí
Dahmann, na Localidade de Sampaio. MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO (PMDB): Saudou
os colegas Vereadores, demais presentes, comunidade Escolar presente, e lamenta a casa não estar
tão cheia em todas as Sessões, para acompanhar o trabalho dos Vereadores. Se sente orgulhoso
quando as pessoas fazem as frentes e buscam o que querem e menciona que hoje o Município ou
qualquer outro lugar não seria nada se não existisse a Educação e parabeniza a todos os Professores
por levarem o conhecimento e ajudarem a formar cidadãos. Da mesma forma que os demais colegas,
se colocou a disposição de ajudar a Escola, pois é muito importante o esporte estar incluído dentro
da Educação. Menciona a importância de ter uma pessoa que seja designada e responsável pelo
esporte no município e pede um auxílio maior. Falou ainda, sobre os microfones que estão instalados
e que a partir de amanhã as Sessões serão transmitidas pela Rádio Comunitária e pede aos colegas
que o usem para o bem do município, para que sejam usados para mostrar os trabalhos que estão
sendo feitos e para informação e não para intrigas.

Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia
quatro (04) de maio 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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