ATA N 31/2017

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de agosto de dois mil e dezessete (2017), nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima primeira (31ª) 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 030 de dois mil e
dezessete (2017). ATA Nº 030/2017 da Sessão Ordinária, realizada em dez (10) de agosto de dois
mil e dezessete (2017) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim Nº
027/2017. Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 003/2017 – de autoria
da BANCADA DO PP E PDT - Requer que seja enviado à Câmara de Vereadores a litragem de
Diesel e Gasolina que foram gastos pela frota do Município de Sério durante o mês de julho. Solicita
ainda, que seja enviado o valor pago por litro no mês que se refere. Aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NELCI ARIOTTI MAFFI (PP): Saudou o Senhor Presidente,
colegas Vereadores e demais presentes. Convidou a todos para o Filó Italiano, que se realizará no dia
26 de agosto, próximo sábado, o qual é um evento beneficente em prol do Hospital de Caridade São
José, onde os homenageados neste ano serão Onorestes Danieli e Elton Rossini, os quais, assim
como todos os outros homenageados em outros anos, são membros da Diretoria e pessoas que
contribuíram muito para a criação e funcionamento do Hospital. Pediu sobre a possibilidade de
arrumar a estrada entre o Mário Favaretto e a Prefeitura Municipal, pois pessoas estão com medo de
que ocorra algum acidente neste local, pelo fato de não possui nem mesmo sinalização. Parabenizou
a Escola Estadual Pedro Albino Müller, pelo belo evento realizado na última sexta-feira e chama a
atenção dos pais de alunos para que participem mais destes eventos escolares. DELMO REMPEL

(PDT): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Agradeceu aos colegas
por aprovarem o Requerimento feito pela Bancada do PP e PDT, e sabe que a resposta virá em breve
para informar a população e também a todos os Vereadores sobre os gastos e valores da frota do
Município. Falou sobre a questão das luminárias, as quais estavam tendo problemas quanto a
licitação para a compra do material, e comentou que acredita que exista um grande problema de
energia na cidade, pois na localidade de Araguari, os resfriadores estão com dificuldade de
funcionamento devido a voltagem da energia, onde foi chamado eletricista e ele confirmou que a
energia estava abaixo de 200W, e hoje pela manhã em 186W, onde constatou que este problema é
realmente na energia e o Vereador se preocupa com a qualidade do leite, que precisa ser resfriado.
LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB): Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais
presentes. Mencionou os eventos que vem acontecendo no Município, que foram todos muito bons
para beneficiar e dar visão para Sério, sendo um deles a Corrida Estadual que ocorreu. Parabenizou a
Escola Pedro Albino Müller também pelo seu evento, o qual resultou num bom lucro. Já na reta final
do Campeonato Municipal, agradece a participação de toda a comunidade e também a todas as
equipes, pois está sendo um evento muito bonito e convida a todos para a final que ocorrerá no dia
02 de setembro. Sobre o Requerimento feito pela Bancada do PP e PDT, menciona que a Bancada do
PMDB também é favorável a ele, pois este é um compromisso dos Vereadores, pedir informações e
esclarecimentos, e acredita que em breve a resposta chega a esta Casa. Falou ainda sobre o pedido
do Vereador Nadir Paulo Burghardt, que foi feito já há algum tempo, onde foi buscar informações do
porquê a colocação do boeiro na propriedade requerida não havia se concluído, e lhe foi esclarecido
que na época não havia boeiros com a bitola necessária, mas, que agora, depois de todo o processo
licitatório, já vieram e, a obra está concluída, a qual o Vereador mesmo foi conferir. Por fim, sobre a
iluminação pública, conforme o Vereador Delmo havia comentado, mencionou que os processos
licitatórios estão abertos e provavelmente vem um material de boa qualidade e realmente acha
estranho que no município de Sério as lâmpadas duram muito menos do que nos outros e concorda
que possa ser por causa desta instabilidade na voltagem da energia, mas que algum estudo mais
específico deve ser feito para apurar estes fatos. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente
após determinar a próxima sessão para o dia trinta e um (31) de agosto 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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