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ATA Nº 015/2015 1 

 Aos  vinte e um (21) dias do mês de maio de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a décima quinta (15ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção 3 

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

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

Elton Adelar Althaus, Marciano Antônio Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir Paulo Burghardt. 6 

Verificada a presença de número regimental, o Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os 7 

trabalhos em nome de Deus. Em seguida convidou o Contador Grasiel Sartori para fazer o uso da palavra, o 8 

mesmo realizou a apresentação de contas do MGS. Após o Senhor Presidente saudando os colegas 9 

Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA Nº 10 

014/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 14 de maio de 2015, foi aprovada por unanimidade. 11 

EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 015/2015. OF. GAB. Nº 077/2015 – Encaminha Projeto de Lei nº 12 

024/2015, Projeto de Lei nº 025/2015 e Projeto de Lei nº 026/2015. PROJETO DE LEI Nº 024/2015 - 13 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 17.849,23, no orçamento municipal vigente e 14 

indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 025/2015 – 15 

Estabelece as funções e cria vagas de Agente Comunitário de Saúde, fixa o Piso Salarial, a partir de 01 de 16 

junho de 2015, indica recursos, e dá outras providências. Aprovado pela maioria dos votos sendo contrário o 17 

voto do Senhor Vereador Cleonir José Bergmann de Abreu, que não estava de acordo com parte da redação 18 

do mesmo. PROJETO DE LEI Nº 026/2015 - Altera a redação do Artigo 3º da Lei 1381/2015 e dá outras 19 

providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: DEOLINDO FERRI: Saudou 20 

Presidente, Colegas Vereadores, Agentes de Saúde e demais presentes. Agradeceu a presença do Contador do 21 

Município na Câmara para realizar a prestação de Contas da Secretaria de Saúde, pois todos são sabedores 22 

que não é somente no Município de Sério que está faltando verba na área da Saúde, nos demais Municípios 23 

isso também está acontecendo. Falou que participou de uma reunião organizada por Ornélio Jantsch em Porto 24 

Alegre, onde através do Secretário de Minas e Energia do Estado Lucas Redecker conseguiram conversar 25 

com o Secretário de Transportes Pedro Westphalen para reivindicar a conclusão do asfalto de 7 de Setembro 26 

até o centro de Sério e Linha Data até Sete Légua, além de solicitar o estudo de ligação asfáltica de Gramado 27 

Xavier a Boqueirão do Leão via Três Léguas e Progresso a Boqueirão do Leão via São Roque. O Secretário 28 

Pedro salientou que terão prioridades os asfaltos já iniciados, que poderão ter retorno das obras a partir do 29 

segundo semestre e conclusão até o final do ano, já as obras novas terão que aguardar, pois com o 30 

endividamento do Estado fica mais difícil de começar. Disse que ficou marcada para o dia 02 de junho uma 31 

nova reunião no Auditório Municipal da Prefeitura de Boqueirão do Leão com o Secretário de Transporte 32 

para análise de novos Projetos. Convidou a todos para participarem da Noite Italiana no dia 13 de junho no 33 

Ginásio Poliesportivo do Município, sendo que o valor por casal é de R$ 90,00 reais com limite de trezentos 34 

casais, para os interessados em adquirir os cartões é só passar no Moisés. Agradeceu a presença das Agentes 35 

de Saúde que vieram lutar pela aprovação do Projeto de Lei, mas todos são sabedores que as vezes tem coisas 36 
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no meio que não agradam a todos. CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU: Saudou Presidente, 37 

Colegas Vereadores, Agentes de Saúde e demais presentes. Agradeceu a presença do Grasiel que esteve 38 

presente informando os dados, algo que é muito importante para os Vereadores, pois quando são 39 

questionados podem responder corretamente. Disse que deve ter algo a mais junto no valor do telhado da 40 

creche, pois achou um exagero o valor para o mesmo. Falou do Projeto que foi aprovado referente a recursos 41 

a serem repassados em forma de incentivo a empresas, sendo uma ao Darci Capoani e a outra para Artefatos 42 

de Cimento em Paredão, onde a poucos dias passou por Paredão e viu uma placa de vende-se, não sabendo se 43 

os recursos foram repassados ou não, se foram devolvidos. Ao qual gostaria de saber em que situação está 44 

isso, foi questionado quanto e não soube o que dizer. Parabenizou a Comunidade de Arroio Alegre pela 45 

organização da Festa, não no sentido financeiro, mas sim organização mesmo, pois foi uma festa de grande 46 

tamanho para poucos moradores. Quanto à telefonia e internet gostaria de saber se já tem alguma resposta da 47 

Empresa que conversou com o Odair, e caso não tenham que não se deixe passar em branco isso, e que a 48 

Administração vá atrás para não deixar passar em branco, pois de esperar todos já estão cansados. Quanto ao 49 

Projeto de Lei nº 025/2015 ao qual votou contra, disse que assim como cada um tem a sua opinião essa é a 50 

sua. Não vê por que ser aprovado um Projeto ao qual as Agentes terão que entrar na Justiça, pois se estão 51 

vendo algo que poderia ser diferente poderia ter mudado. Se o valor é de R$ 1.014,00 reais o valor que o 52 

Governo Federal repassa a elas não tem nada que embutir ajuda junto, é o valor que está destinando e da 53 

mesma forma morar na localidade, ao qual poderia se colocar no Município e por isso o voto foi contrário. 54 

Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 28 de maio de 55 

2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que 56 

depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor Secretário 57 

da Mesa. Sério, 14 de maio de 2015.        58 
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