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ATA Nº 014/2015 1 

 Aos  quatorze (14) dias do mês de maio de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a décima quarta (14ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção 3 

Legislativa - Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes Vereadores: 4 

Clair Teresinha Ruggeri, Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Deolindo Ferri, Elsir 5 

José Manica, Elton Adelar Althaus, Marciano Antônio Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir 6 

Paulo Burghardt. Verificada a presença de número regimental, o Senhor Presidente, Marciano 7 

Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. Em seguida o Senhor Presidente saudando 8 

os colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma 9 

mensagem. ATA Nº 013/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 07 de maio de 2015, foi aprovada 10 

por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 014/2015. OF. GAB. Nº 073/2015 – 11 

Encaminha Projeto de Lei nº 023/2015. PROJETO DE LEI Nº 023/2015 - Autoriza o Poder 12 

Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 1.216,69, no orçamento municipal vigente e indica 13 

recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLAIR 14 

TERESINHA RUGGERI: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Desejou os 15 

pesares aos familiares do Zé e da Marciana que perderam o bebê, sendo muito triste quando se perde 16 

alguém, principalmente quando é o primeiro filho, como era tão esperado e sonhado por eles. 17 

Agradeceu a presença das Agentes de Saúde, parabenizando-as pela luta reivindicando os direitos 18 

que tem, sendo que o Projeto será devolvido a Administração para ser estudado. Solicitou a 19 

Secretaria competente Campanha referente à Dengue, pois está se ouvindo muitos casos, inclusive de 20 

Municípios da Região, então se deve conscientizar antes que aconteça aqui. Realizou uma 21 

homenagem as enfermeiras pela semana da enfermagem, que sempre atendem as pessoas com 22 

carinho e aconchego. Agradeceu a Certel, em especial ao Pedro Walquer que atendeu a um pedido 23 

seu, pois percebeu que uma arvore na sua residência estava morrendo e ao analisarem o que havia de 24 

errado perceberam que os fios de alta tensão estavam batendo na árvore, ao ser analisada a situação 25 

pelo Pedro o mesmo disse que deveriam ligar para Certel para retirada mesma, algo que foi 26 

prontamente atendido com muita agilidade. Sobre o que o Cleonir disse na Sessão passada a respeito 27 

da igualdade para todos, disse que foi aprovado na Câmara um Projeto de Lei dos motoristas da 28 

Saúde que não receberiam mais hora extra e receberiam um valor por 6 meses para experiência, mas 29 

ao solicitar uma viagem a Porto Alegre a resposta que recebeu foi de quem pagaria estas horas extras, 30 

mas na hora não se lembrou em dizer que os funcionários não estão mais recebendo estas horas. 31 

Realizou um desabafo referente a esta questão que ocorreu consigo, onde ocorreu praticamente um 32 

descaso, pois todas as pessoas são levadas e esperadas sem se fazer diferença, mas o Secretário 33 
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demonstrou não saber que igualdade e equidade são para todos os Munícipes e não apenas para 34 

alguns, ainda dizendo que a mesma está mal informada. Uma questão que ocorreu apenas com ela, 35 

achando que se trata de questão política esta perseguição, onde nunca discriminou ninguém quando 36 

assumiu a Secretaria da Saúde, deixando a política do lado de fora. Nada mais havendo a constar, o 37 

Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 21 de maio de 2015, encerrou os 38 

trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida 39 

e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor Secretário da 40 

Mesa. Sério, 14 de maio de 2015.        41 
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MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       44 

Presidente                  Vice - presidente         45 
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