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ATA Nº 018/2015 1 

 Aos  onze (11) dias do mês de junho de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara Municipal de 2 

Vereadores, foi realizada a décima oitava (18ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa - Sexta Legislatura 3 

da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes Vereadores: Clair Teresinha Ruggeri, Cleonir José 4 

Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Deolindo Ferri, Elsir José Manica, Elton Adelar Althaus, Marciano Antônio 5 

Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir Paulo Burghardt. Verificada a presença de número regimental, o Senhor 6 

Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. Em seguida convido o Senhor 7 

Moises a fazer o uso da palavra, o mesmo convidou a todos para participarem da 4ª Notte Taliana, que ocorrerá no 8 

dia 13 de junho, no ginásio poliesportivo de Sério. Após a Secretária de Educação Sandra conversou com os 9 

Vereadores a respeito do Plano Municipal de Educação, ao qual solicitou que o Projeto fosse aprovado, devido os 10 

prazos estarem esgotando. Além de tirar dúvidas dos Vereadores sobre este assunto que foi bastante discutido. 11 

Após o Senhor Presidente saudando os colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a 12 

leitura de uma mensagem. ATA Nº 017/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 03 de junho de 2015, foi aprovada 13 

por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 018/2015. OF. GAB. Nº 084/2015 – Encaminha Projeto 14 

de Lei nº 030/2015 e Projeto de Lei nº 031/2015. PROJETO DE LEI Nº 030/2015 - APROVA o Plano Municipal 15 

de Educação de SÉRIO, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 031/2015 - 16 

Institui campanha destinada a incrementar a receita municipal e valorizar o comércio local, autoriza e institui 17 

premiação e dá outras providências. Baixado nas devidas Comissões para maiores estudos. EXPLICAÇÕES 18 

PESSOAIS: NADIR PAULO BURGHARDT: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Falou 19 

das reuniões que estão ocorrendo pelo interior, onde participou em Sampaio e para si este não seria o momento da 20 

Administração fazer isso, pois apesar de terem passado de casa em casa para convidar as pessoas, poucas 21 

compareceram, sendo que quando agenda mesmo uma reunião com os moradores praticamente todos comparecem, 22 

além de que no convite está mal explicado do que se trataria a reunião e por não terem entendido alguns dos 23 

moradores deixaram de se fazer presentes.  A respeito do que foi dito pela Secretária de Educação, disse que não 24 

entrou em discussão com ela pelo fato do tempo ter se estendido de mais, mas teria sido melhor se a mesma tivesse 25 

permanecido na Sessão, pois após a sua explicação se retirou, e para si, assim como os Vereadores a escutam, ela 26 

deveria ter permanecido para ouvir o que os Vereadores tinham para falar a respeito. Pois aqui falou bem diferente 27 

do que vem falando nas reuniões que estão ocorrendo pelo interior, onde vê nas reuniões que as coisas não são bem 28 

como estava planejando, pois todos sabem que os pais não irão gostar que os filhos permaneçam o dia inteiro nas 29 

escolas, até por que desta forma eles não teriam como ajudar em casa. Falou que a Secretária realiza um bom 30 

trabalho, mas que a mesma criticou muito a Secretária passada, ao qual disse que não havia feito nada e agora 31 

precisavam fazer tudo para conseguir as verbas que estão conseguindo. CLAIR TERESINHA RUGGERI: 32 

Saudou Presidente, Colegas Vereadores e o Colega Edvino que está sempre presente. Lamentou a Sessão não estar 33 

mais sendo transmitida pela rádio, e os Vereadores terem de falar para as paredes. Disse que na semana passada foi 34 

à semana do Meio Ambiente, e por isso a diretoria da Paróquia está realizando uma campanha principalmente no 35 

cemitério, onde solicitou que as pessoas quando retiram as flores dos túmulos coloquem as mesmas na entrada, 36 

dentro do tonel que está destinado apenas para as flores plásticas, pois as flores naturais podem ser colocadas no 37 

canto no chão, pelo fato de que irão se transformar em adubo com o tempo. Ressaltou que é importante o cuidado 38 
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com os vasos de flores dentro do cemitério, para que não fique água parada dentro dos mesmos por causa dos 39 

mosquitos, sendo que na semana passada teve um pessoal que passou meio dia dentro limpando estes vasos que 40 

continham água. Para a Vereadora, todas as pessoas deveriam recolher as flores velhas, levar para casa e dar o 41 

destino certo as mesmas e não as deixar jogadas. Disse que foi feita limpeza na casinha que tem no cemitério onde 42 

são guardados o carrinho de mão e as vassouras, ao qual foram feitas prateleiras para as pessoas que querem tirar os 43 

vasos dos túmulos poderem colocar ali, pois não pega água. Mostrou preocupação quanto a Dengue, onde é 44 

necessário cuidar do meio ambiente, solicitando que as lixeiras fossem trocadas porque as atuais têm furos e cai 45 

muito lixo entre esses espaços no chão. Solicitou apoio dos Vereadores para que divulguem isso, este cuidado que 46 

se deve ter, ainda mais com o cemitério que é um cartão postal do Município, pois quando vem alguém pra cá, 47 

sempre visitam este local, e que o trabalho de conscientização deve começar nas escolas, desde cedo. Solicitou ao 48 

setor de obras que fossem ver a fossa no Clécio Henz, pois a mesma está cheia e correndo fora. Falou de um pedido 49 

seu feito à Secretaria competente, para que tomasse providências quanto ao desmoronamento em 7 de Setembro, 50 

onde colocaram uma placa, que não é nem sinalização,  para que fosse evitado algum tipo de acidente e esta semana 51 

foi o que ocorreu, um acidente naquele local. E da mesma forma já fez este pedido para Sampaio onde solicitou a 52 

colocação de uma placa indicativa de perigo, que ainda não foi colocada e pelas pessoas serem muito boas não 53 

acionam o Município, por que podem fazer isso. Comentou a respeito dos fios de telefone em frente ao Leonir que 54 

estão praticamente no chão, onde sugeriu que o responsável arrumasse, seja Administração ou a empresa “OI”. 55 

Agradeceu a presença da Secretária Sandra, onde lamentou que os Secretários em geral não viessem mais vezes, 56 

parecendo que eles têm medo de vir a Câmara, pois faz parte do trabalho deles vir e prestar explicações, ou até 57 

mesmo tirar dúvidas dos Vereadores. Manifestou sua tristeza quanto à questão do Projeto, pois os pais não tem 58 

aonde deixar seus filhos ao meio dia, por saírem para trabalhar e retornarem somente à noite. Antes os filhos 59 

estavam bem cuidados, pois podiam permanecer no Projeto e agora ao meio dia eles têm que sair, não podendo 60 

mais permanecer lá durante este horário. Desta forma questiona; a Secretária Sandra disse que não tem nada haver 61 

com ela esta situação, porém ela tem duas professoras lá e coloca o transporte; como não teria nada haver, se coloca 62 

duas professoras e o transporte da Secretaria, por isso ela acaba tendo tudo haver com a situação. Nada mais 63 

havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 18 de junho de 2015, encerrou 64 

os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada 65 

será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor Secretário da Mesa. Sério, 11 de junho de 66 

2015.        67 
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