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ATA N 003/2019
Aos  vinte  e  um (21)  dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezenove  (2019),  nas

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a terceira (3ª) Reunião Ordinária

da Terceira Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os

seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Flávio Becker , Elton Adelar Althaus,

Luciano José da Silva, Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt, Saulo Rodrigo dos

Santos,  Sandra  Regina  Brandt  Werner  e  Tiago  André  Ariotti.  Antes  de  iniciar  a  Sessão  o

Contador Grasiel Sartori fez uma prestação de contas, referente aos gastos da Administração e

demais  Secretarias  no  último  quadrimestre  de  2018.  Após  verificada  a  presença  de  número

regimental,  o  Senhor Presidente,  Tiago André Ariotti,  abriu os  trabalhos  em nome de Deus.

Saudando colegas Vereadores e demais presentes, solicitou a Secretária que fizesse a leitura de

uma mensagem. Após, solicitou que fizesse a leitura da Ata nº 002/2019. ATA Nº 002/2019 da

Sessão Ordinária, realizada em quatorze (14) de fevereiro de dois mil e dezenove (2019) foi

aprovada  por  unanimidade.  EXPEDIENTE: Não  houve  expediente.  EXPLICAÇÕES

PESSOAIS:  Luciano José da Silva; Saudou senhor Presidente,  colegas vereadores e  demais

presentes. Falou sobre a prestação de contas que o Grasiel fez na presente sessão, comentou

sobre  a  Secretaria  de  Saúde  e  as  dificuldades  que  o  Município  vem enfrentando  diante  da

diminuição de repasses, pois esse dinheiro que falta é completado pela Administração, Disse que

essa Administração vem sendo enxuta em relação aos gastos, não gasta do mais do que recebe.

Afirma ser de muita responsabilidade e organização da Administração e que provavelmente os

gastos serão cada vez mais contidos e enxutos. Disse que os Municípios estão sendo cada vez

mais escravizados em relação a arrecadação de emendas parlamentares, que ficam retidas, o que

faz com que os municípios pequenos tenham que “mendigar “ para assim ter o recebimento das

mesmas. Parabenizou a Secretaria de Educação pela inauguração da nova sede da escola Adélia

Corbellini, disse ter ficado lindíssima, e muito aconchegante e que em questão de segurança, a
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mesma se encontra muito mais segura do que antes, pois se trata de um espaço monitorado, com

as  melhores  condições  possíveis.  Disse  ter  sido  um importante  passo.  Falou  sobre  a  visita

realizada por ele,  pelo colega Marciano, pelo secretário de Obras Guilherme e também pelo

colega Sidnei Primaz, ao secretário de transportes, foi uma visita em busca do término do acesso

asfáltico. Relata ter sido uma conversa bem franca e esclarecedora, que Eduardo, afirmou que

não possui o valor necessário para o início da obra em pasta, mas garantiu que não dará  início a

nenhuma outra obra antes que as começadas não sejam concluídas, que não tem data estabelecida

mas que, Sério se encontra em prioridade pois se trata de uma obra com poucos quilômetros a

serem concluídos e com um investimento considerado baixo. Disse que no período de um mês

vai ter uma resposta em relação a ordem que Sério vai se encontrar para a efetuação do serviço,

Cleonir  de  Abreu:  Saudou  Senhor  Presidente,  colegas  Vereadores  e  demais  presentes.  Em

primeiro  momento  agradeceu  ao  Secretário  de  Obras,  também  presente  na  Sessão,  pelo

atendimento de seu pedido em relação a máquina para o concerto do encanamento de água, na

localidade de Colônia Sério, Relata que ao vir a Sessão se deparou com um caminhão largando

água sentido Colônia Sério, para amenizar a poeira, disse que lembrou que exite uma verba para

realização de acesso asfáltico até a Avipal,  para o parque que esta sendo desenvolvido, pela

secretaria  de  Turismo,  afirma  reconhecer  que  neste  trecho  sentido  CTG,  também  existem

famílias  que  merecem  ter  a  sua  rua  asfaltada,  porém  afirma  que  no  momento  seria  mais

interessante asfaltar a rua sentido Colônia Sério que da acesso a escola nova. Disse que está na

hora de investir, que de nada adianta a Prefeitura ter o dinheiro em caixa e  não usar em benefício

aos munícipes, disse que os outros municípios estão crescendo e  Sério  se encontra parado, Que

o asfalto deve ser feito onde há mais necessidade. Tiago André Ariotti (  presidente): Saudou

colegas, secretário de Obras e demais presentes. Disse que o motivo pelo qual fez uso da tribuna

foi  a  justificativa  de  sua  viagem a  Brasília  juntamente  com o Secretário  de  Saúde  Adriano

Bergmann, em busca de emendas para o Município. Conta que realizaram visitas nos gabinetes

de Alceu Moreira e Heitor Schuck, levando algumas necessidades aqui  do Município,  relata
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terem conseguido quatro emendas,  sendo que,  o Deputado Heitor concedeu uma emenda no

valor de R$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil) para a agricultura, junto ao MAPA ( ministério

da  agricultura,  pecuária  e  abastecimento)  que  provavelmente  será  gasta  para  a  melhoria  da

patrulha  agrícola aqui do município. O Deputado Alceu por sua vez fez liberação das outras três

emendas, nos valores de: R$ 250.000,00 ( trezentos e cinquenta mil reais ) para pavimentação

urbana, R4$ 125,000,00 ( cento e cinquenta mil reais ) para a Secretaria de Saúde e mais uma

emenda de R$ 125.000,00 (  cento e vinte  e cinco mil reais  )  também para a Saúde, para a

construção  de  uma academia  de  saúde  no parque  da   Avipal.  Afirma  terem deixado  outros

pedidos encaminhados, para quando for aberto o próximo período para a pedir emendas. Disse

terem sido muito bem recebidos em todos os lugares visitados, totalizando então o valor de R$

650.000,00 ( seiscentos e vinte e cinco mil reais) adquiridos nesta viagem. Parabenizou o pessoal

da  comunidade  de  Sete  de  Setembro  pela  bela  festa  realizada  no  último  domingo  dia  17

( dezessete) de fevereiro. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima

sessão para o dia vinte e sete de fevereiro, quarta feira, 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.

TIAGO ANDRÉ ARIOTTI     MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO         

Presidente                                      Vice-presidente                                 

SANDRA REGINA BRANDT WERNER
Secretária
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