ATA N 33/2017

Aos cinco (05) dias do mês de setembro de dois mil e dezessete (2017), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima terceira (33ª) Reunião Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os
seguintes vereadores: Delmo Rempel, Guilherme Samuel Hickmann, Luciano José da Silva,
Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti Maffi, Sandra Regina Brandt
Werner, Saulo Rodrigo dos Santos 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 032 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 032/2017 da Sessão Ordinária, realizada em trinta e um (31) de agosto de
dois mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim Nº
029/2017. Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. SEAD Nº 004/2017 – Responde o
Requerimento feito pela Bancada do PP e PDT. PROJETO DE LEI Nº 049/2017 – Institui o
Programa Municipal de Educação Fiscal no Município de Sério, e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Saudou o
Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Parabenizou a Administração e em
especial a Secretaria de Educação e Cultura, também aos alunos, professores e demais participantes,
pelo belo desfile cívico que ocorreu. Durante o desfile, ele e a colega Nelci lembraram que já havia
uma banda marcial no município, a qual pensa que deveria existir novamente, pois sabe que tem
professor de música nas escolas e também alunos interessados que poderiam desenvolver estes
papéis. Parabenizou as equipes que participaram do Campeonato Municipal de Futsal, em especial
as campeãs, e agradeceu a todo o público que se fez presente em todos os jogos, contribuindo para o
sucesso do evento. Pediu para que a administração analisasse a possibilidade de se criar um
campeonato de futebol sete, o qual acredita que teria ainda mais participação e interação da
comunidade. Por fim, manifestou-se a respeito das indicações e requerimentos que são feitos na

Câmara Municipal, que são um direito e dever te todos os Vereadores, pois levam as necessidades da
Comunidade ate a Administração e é uma forma de mostrar e registrar o seu trabalho.
GUILHERME SAMUEL HICKMANN (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas
Vereadores e comunidade presente. Parabenizou a Administração pelos eventos que estão ocorrendo
no município. Agradeceu a todas as equipes que participaram do Campeonato Municipal de Futsal e
leu um convite feito pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto juntamente do CMD, o qual
convida os interessados para reunião a respeito da criação de um campeonato de futebol sete.
Parabenizou a iniciativa das Colegas Vereadoras, Nelci e Sandra, acompanhado das Soberanas, onde
realizaram um belo evento na praça, e vê estes eventos muito importantes para as crianças.
Agradeceu e parabenizou a administração pelo evento realizado em virtude do dia sete de setembro.
Respondendo ao colega Vereador Tiago Ariotti, a respeito da banda marcial, comentou que várias
vezes houve a tentativa de criar um grupo para retomar estas atividades, mas poucos se interessam e,
salienta, que os ensaios precisariam ocorrer aos finais de semana, pois os instrumentos produzem
muito barulho, que atrapalharia as aulas durante a semana letiva. Se houver interessados para esta
atividade, o Vereador e também professor de música, se coloca a disposição de atender a estas
pessoas. Fez menção ao evento que participou na manhã de hoje (05/09/2017), na cidade de
Progresso-RS, acompanhado do Secretário de Administração e também do Presidente Marciano
Favaretto, onde visitaram a obra da Central de Triagem de Lixo, que está em andamento e irá
atender a todos os municípios consorciados, dentre eles Sério-RS. O intuito desta obra é realizar a
separação dos resíduos sólidos. Logo após participaram de uma reunião com o Promotor Sérgio da
Fonseca Diefenbach, o qual explanou sobre a importância da separação do lixo e reciclagem por
todos que habitam a cidade, e, que se a cidade não a faz, pode haver punições para o município. Por
fim, pede para a população se conscientizar para que futuramente não sejam enfrentado maiores
problemas. SANDRA REGINA BRANDT WERNER (PSDB): Saudou o Senhor Presidente,
colegas Vereadores e demais presentes. Parabenizou o desfile cívico, que ocorreu na sexta feira, o
qual é sempre muito educativo e as apresentações sempre belas. Sobre a banda marcial mencionou
que foi tentado várias vezes reativá-la, mas que não haviam interessados, mas, acha válido tentar
novamente. Parabenizou a Secretaria que realizou o Campeonato Municipal de Futsal, pelo grande

número de pessoas, sendo um evento excelente. Lamentou não ter ido junto na reunião em
Progresso-RS, pois sua turma criou um projeto com o tema envolvendo a separação de lixo e
também sobre a questão de onde ele vai depois que o colocamos na lixeira, projeto este que será
apresentado no dia 14 de setembro, na regional da AFUBRA que ocorre no Município, e convidou a
todos os colegas para participar deste Evento. Informou, que na semana passada, houve a visita do
CECANE, que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, da UFRGS, o qual de
forma gratuita, prestou formação a todos os envolvidos com a merenda escolar do Município.
Menciona que foi a primeira vez que o Município recebeu uma formação de nível Federal, e para
ela, foi uma das melhores, de uma grande excelência. Todo este trabalho ocorreu com os Membros
do Conselho de Alimentação Escolar, Nutricionista, o Contador – que presta as contas da merenda
comprada, as Merendeiras, com a EMATER – pois 30% da merenda comprada para a escola deve
vir de agricultura familiar do município e com o Setor das Licitações. Convidou os colegas
Vereadores para participarem da reunião do Conselho da Alimentação Escolar, que ocorre todas as
segundas-feiras, as 16:00hs, nas dependências da Escola Adélia Corbellini, para verem que é um
conselho ativo e que a formação que os conselheiros tiveram foi de muita aprendizagem.
Infelizmente, menciona que a internet da Escola deixa muito a desejar, onde tiveram inúmeras
dificuldades em acessar o programa para realizar pareceres de fiscalização de todos os processos da
merenda e o serviço de internet não funcionava direito. Lamenta muito e, pensa que, quando o valor
é pago, é necessário fiscalizar para receber o atendimento de qualidade e correspondente ao valor
pago. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o
dia catorze (14) de setembro 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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