ATA N 034/2018
Aos onze (11) dias do mês de Outubro de dois mil e dezoito (2018), nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima quarta(34ª) 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 para que fosse feito um minuto de silêncio em respeito ao falecimento de Suzana Danieli Antoniolli,
em seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura de uma mensagem. Após, solicitou ao Vice-Secretária
que fizesse a leitura da Ata nº 033/2018. ATA Nº 033/2018 da Sessão Ordinária, realizada em quatro (04) de
outubro de dois mil e dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim
032/2018, não houve vereadores inscritos no expediente. ORDEM DO DIA: OFICIO DO GABINETE
089/2018- Encaminha o Projeto de Lei 045/2018- Autoriza o Poder Executivo a participar no valor de R$
8.000,00 no custeio da implantação de energia elétrica (rede trifásica) compatível com as máquinas da
empresa D. FERRI E TRANS. EIRELE-ME situada a Estrada Geral Porongos deste Município, como
forma de incentivo e dá outras providências. Projeto de Lei baixado pela Comissão de Justiça e Redação para
maiores estudos. OFICIO DG N°9248/2018- Encaminha parecer prévio sobre processos de contas do
governo exercício 2017. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Delmo Rempel- Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais
presentes, em primeiro momento reforçou o convite da Secretaria de Educação, para a abertura do
campeonato de futebol Sete que teve início na comunidade de Araguari, no domingo dia 14 de outubro,
pediu a presença dos colegas Vereadores e Administração Municipal para a abertura do Evento, em segundo
momento, parabenizou as Professoras pela passagem do seu dia, dia 15 de Outubro, Segunda Feira,
parabenizou também as crianças pela pasagem do seu dia na sexta-feira dia 12 de Outubro, comentou ter
achado muito interessante um pedágio realizado por crianças muito pequenas da Comunidade de Linha Data
(Boqueirão do Leão), juntamente com a Professora, paravam os carros e ofereciam mudas de árvores,
frutíferas e nativas aos condutores, disse ter sido gratificante, e salienta ser muito importante esse trabalho de
concientização aos cuidados ao meio ambiente, desde muito pequenos, também recebeu uma mudinha de
árvore neste pedágio, que irá plantar como lembrança deste lindo momento. Luciano José da SilvaComprimentou colegas Vereadores e demais presentes, reforçou o convite para a abertura do campeonato de
futebol Sete, com abertura no dia 14 de outubro na Comunidade de Araguari, ás 14:30 hrs, convidou ao
público em geral a se fazer presente, salientou que esse Campeonato foi criado com intuito de levar
novamento o futebol a essas comunidades do interior, e resgatar essa prática esportiva que faz muito bem a
saúde, foram formados seis (6) times no total, disse ter sido criado um novo critério, envolvendo em cada
jogo, um jogador de cada time, em quadra, menor de 20 anos, em forma de incentivo ao esporte por essa
geração mais jovem. Falou sobre os trabalhos prestados pela Secretaria de Obras na Comunidade de

Sampaio, disse ser um trabalho muito bem feito, relatou ter conversado com o Secretário de Obras
Guilherme Hickmann e capataz Liceu Wollmann, sobre um pedido feito pelo colega Paulo, inclusive com
abaixo assinado da Comunidade que pedia a manutenção da ponte em divisa com Linha Andréas, foi até o
local e constatou que realmente se encontra muito ruim, explicou que em um outro momento um dos lados
ponte ja teria sido arrumado, e se encontra em boas condições, o lado que se encontra em mas condições
tambem será concertado porém terão que esperar diminuir as cheias do rio e passar o período chuvoso, para
poder fazer um trabalho bem feito e com mais durabilidade. Deixou seus pesares, a todas as famílias que
perderam seus entes queridos nesses últimos dias, falou sobre o ex-colega Deolindo Ferri, uma grande perda
a todos, uma pessoa de ótimo caráter e grande índole, também deixou seus pesares a família Danieli pela
morte de Suzana Danieli Antoniolli, pessoa com grande espirito empreendedor, que infelizmente nos deixou
cedo, de uma maneira muito triste. Agradeceu ao Moisés de Freitas presente na sessão para trazer o convite
de inalguração da casa de Geriatria que é de grande interesse e importância a todos nós. Nada mais havendo
a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia dezoito (18) 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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