
ATA N 043/2017

Aos  vinte  e  três  (23)  dias  do  mês  de  novembro  de  dois  mil  e  dezessete  (2017),  nas

dependências  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores,  foi  realizada  a  quadragésima  terceira  (43ª)

Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de

Sério. Presentes os seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Flávio

Becker, Guilherme Samuel Hickmann, Luciano José da Silva, Marciano Antônio Favaretto, Nadir

Paulo Burghardt, 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 042 de

dois mil e dezessete (2017).  ATA Nº 042/2017  da Sessão Ordinária, realizada em nove (09) de

novembro  de  dois  mil  e  dezessete  (2017)  foi  aprovada  por  unanimidade.  EXPEDIENTE:

Conforme Boletim nº 038/2017; Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 140/2017

– Encaminha Projeto de Lei Nº 064/2017; 065/2017, 066/2017 e Balancete da Receita, Despesa e

Verificação referente ao mês de outubro de 2017.  PROJETO DE LEI Nº 060/2017 –  Estima a

Receita  e  fixa  a  Despesa  do  Município  de  Sério  para  o  Exercício  de  2018.  Aprovado  por

unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 064/2017 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito

Especial no valor de até R$ 9.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua

cobertura.  Aprovado  por  unanimidade.  PROJETO  DE LEI  Nº  065/2017  -  Autoriza  o  Poder

Executivo  a  abrir  um Crédito  Suplementar  no  orçamento  Municipal  vigente,  no  valor  de  R$

247.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI

Nº 066/2017 –  Estabelece o CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÉRIO, consolida a

legislação tributária e dá outras providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para

maiores  estudos.  INDICAÇÃO Nº 009/2017,  de autoria do Vereador Tiago André Ariotti  -

Solicita análise de viabilidade acerca da limpeza e cercamento do Logradouro Público de Matrícula

nº 17.835, conhecido como “Cemitério da Cruzinha”, localizada às margens da Estrada Geral que

conduz  para  Linha  Lavador.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS: LUCIANO  JOSÉ  DA  SILVA

(PMDB):  Saudou o Senhor Presidente,  colegas  Vereadores  e  o  ex-Presidente  do Sindicato  dos



Trabalhadores Rurais de Sério, Senhor Clério. Mencionou os trabalhos feitos na área da educação

em nosso município, onde é perceptível o esforço e dedicação dos profissionais para proporcionar

aos alunos momentos diferentes  e  muito importantes em sua vida estudantil.  Como exemplo o

Vereador citou a “Noite do Pijama” realizada pela EMEI Pintando o Sete, onde envolveu todas as

crianças e reconhece o empenho das Professoras, as parabeniza e agradece por terem doado seu

tempo para oferecer uma noite  de aprendizado e socialização entre  as crianças.  Outro exemplo

citado,  foi  a  Gincana da  Escola  Estadual  de Ensino Médio Pedro Albino Müller,  onde o tema

principal era a Paz; esta atividade envolveu toda a comunidade, e foi muito bem-sucedida, com o

empenho dos alunos, ajuda e compreensão da cidade em geral. Dialogou sobre o Orçamento que

chegou à Casa, para ser aprovado para o ano de 2018 e, analisou que comparado a outros anos, a

pesquisa do IGAM, mostrou que a projeção orçamentária terá um aumento bem reduzido, por isto,

sabe que a cada ano serão necessários mais ajustes, controle e responsabilidade da Administração

para com o orçamento municipal. TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB): Saudou o Senhor Presidente,

colegas Vereadores e demais presentes. Falou sobre sua indicação (Indicação nº 009/2017), que

pede limpeza e cercamento do “Cemitério da Cruzinha”, pois acredita ser muito válida, em respeito

aos que lá estão enterrados, que fazem parte da história do Município, e, também aos que levam

flores a estes entes que ali estão. Em conversa com o Prefeito Elir Sartori, o qual gostou e apoiou a

indicação, juntamente do Secretário de Administração Vagner Capoani, chegaram a conclusão de

que o custo para realização desta obra é pequeno, tendo em vista que é o primeiro cemitério da

“Vila Sério”, sendo um marco histórico para o Município. Parabenizou a Equipe de Colônia Sério,

que merecidamente ficou campeã do Municipal de Bocha e da mesma forma, agradeceu às demais

equipes  que  participaram,  não  esquecendo  dos  agradecimentos  à  Administração  Municipal  por

promover o evento. DELMO REMPEL (PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e

comunidade que se faz presente na Casa. Pediu que Secretários ou pessoas responsáveis por estas

obras  viessem  até  a  Câmara  para  prestar  explicações  sobre  o  andamento  delas,  para  que  a

comunidade e também os Vereadores fiquem a par das situações, por exemplo, Recurso da Funasa:

na legislatura passada foram liberados em torno de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil

reais) para ser possível colocar a água em funcionamento no município, aumentando a vasão e o



estoque de água. Outra obra mencionada foi a Escola Agrícola, pedindo sobre sua conclusão, e se já

está  concluída  gostaria  de  saber  porquê  não  está  em  funcionamento,  pois  foi  um  grande

investimento,  e a Comunidade tem curiosidade de saber desta situação. O Vereador concedeu a

palavra à Vereadora Sandra Regina Brandt Werner, a qual esclareceu que esta obra é a “Escola do

Campo” e não agrícola, sendo diferente uma da outra. Mencionou que a escola está concluída, que

pedidos de mobiliário e serviços foram feitos, conforme os direitos da Escola, e estão esperando a

conclusão deste processo, pois os professores gostariam de entrar nas salas de aula apenas quando

tudo estiver  pronto e  novo para suas devidas atividades,  tendo em vista que esta será a escola

principal (Escola do Campo), e a Adélia Corbellini funcionará para o turno inverso. O Vereador

Delmo agradeceu aos esclarecimentos, mas, ainda gostaria de saber o tempo que levará para tudo

isto estar concluído. Novamente, a Vereadora Sandra,  prestou explicações do funcionamento do

Programa para recursos federais, o qual foi feito pedido há poucos meses, mas a expectativa é de

que no início do ano de 2018 tudo esteja concluído. O Vereador agradeceu, e acha muito importante

tudo isto estar em andamento. Parabenizou a secretaria de Obras, por deixar as luminárias em dia e

relatou uma situação que presenciou nos últimos dias, que foi ver os funcionários da prefeitura

tapando  buracos  com uma  pá  nas  comunidades,  e  acha  que  isto  é  retroceder  vinte  anos.  Sua

expectativa era de ver um patrolamento, colocação de brita ou cascalho, mas, ao contrário, fizeram

este trabalho de “tapa-buracos”. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar

a próxima Sessão para o dia trinta (30) de novembro de 2017, 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 Senhor Secretário da Mesa. 
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