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ATA Nº 002/2015 1 

 Aos doze (12) dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a segunda (2ª) 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 convidou o Senhor Grasiel 8 

para fazer o uso da palavra, o mesmo realizou a apresentação do Relatório da Saúde do 3º 9 

quadrimestre de 2014. Dando sequencia o Senhor presidente saudando os colegas Vereadores e 10 

demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA Nº 001/2015 11 

da Sessão Ordinária, realizada em 05 de fevereiro de 2015, foi aprovada por unanimidade. 12 

EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº002/2015. Não teve Vereador inscrito no Expediente. 13 

ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 013/2015 – Encaminha Balancete da Receita, Despesa e 14 

Verificação dos meses de Dezembro de 2014 e janeiro de 2015. OF. GAB. Nº 016/2015 – 15 

Encaminha Ofício nº 015/2015, que comunica gozo de férias do Sr. Prefeito no período 16 

compreendido entre 18 de fevereiro a 04 de março de 2015. OF. GAB. Nº 015/2015 - Que 17 

comunica gozo de férias do Sr. Prefeito no período compreendido entre 18 de fevereiro a 04 de 18 

março de 2015. Aprovado por unanimidade. OF. GAB. Nº 019/2015 - Encaminha Projeto de Lei nº 19 

002/2015, Projeto de Lei nº 003/2015, Projeto de Lei nº 004/2015 e Projeto de Lei nº 005/2015. 20 

PROJETO DE LEI Nº 002/2015 – Institui, no âmbito do Município de Sério, o Plano 21 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS), elaborado pelo Consórcio 22 

CIPAE G8, integrado à política Municipal de Resíduos Sólidos, e dá outras providências. Baixado 23 

nas devidas Comissões para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 003/2015 – Cria o Conselho 24 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento Básico – CONDEMASB, e dá outras 25 

providências. Baixado nas devidas Comissões para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 26 

004/2015 – Autoriza o Poder Executivo a contratar, em situação de emergência e atendendo 27 

excepcional interesse público, temporariamente, profissionais para os cargos e funções que 28 

menciona, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 005/2015 29 

– Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de até R$ 290.000,00 no orçamento 30 

municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. 31 

REQUERIMENTO Nº 001/2015 – Gabinete da presidência: Requer autorização do plenário para 32 

realizar convênio com a Associação de Vereadores do Vale do Taquari – AVAT, inscrito no CNPJ: 33 

95.285.011/0001-71, a contar do dia 02 de fevereiro ao dia 31 de dezembro do corrente ano, no 34 
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valor de R$ 262,66 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) mensais, para 35 

filiação da Câmara Municipal de Sério aos quadros sociais da AVAT. Aprovado por unanimidade. 36 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: ELTON ADELAR ALTHAUS: Saudou presidente, colegas e 37 

demais visitantes. Parabenizou a Mesa Diretora, que a mesma possa ter muito sucesso para este ano 38 

e que os trabalhos sejam realizados em união para que o Município possa ter rumo. Falou que ao 39 

prestar atenção na leitura da Ata percebeu o quanto foi reclamado das más condições das estradas, 40 

estas reclamações muito bem feitas, pois realmente as estradas estão muito ruins principalmente em 41 

Lavador. Sobre os mosquitos também já foi falado e realmente está insuportável esta situação, para 42 

si o sistema deve voltar a ser como era, onde entregavam o veneno a um responsável na 43 

Comunidade para fazer esta aplicação do veneno. Solicitou que antes do início do ano letivo o 44 

eletricista fosse à Escola Polo e verificasse a instalação elétrica, pois recebeu reclamações de que 45 

tem muitas lâmpadas queimadas e tomadas que não funcionam. Agradeceu a Emenda do Projeto de 46 

Lei nº 005 proveniente do Deputado Elvino Bohn Gass para aquisição da patrulha agrícola no valor 47 

de cem mil reais e também agradeceu ao Deputado Alceu Moreira no valor de cento e quarenta e 48 

seis mil reais, dinheiro muito bem vindo, pois já se esperava por estas máquinas que agora é 49 

possível adquirir. MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO: Saudou colegas e demais visitantes, 50 

agradecendo a todos pelo andamento das Sessões. Desejou que neste ano possam realizar um bom 51 

trabalho na Câmara para que possam levantar a imagem do Vereador perante a Sociedade e para 52 

isso é necessário buscar várias coisas e trabalhar em conjunto. Agradeceu por terem aceitado as 53 

Comissões, e se coloca a disposição de todos para que tudo de certo e cheguem ao acordo para o 54 

bem da Comunidade. Falou a respeito dos problemas que tem no Município, dentre eles as más 55 

condições das estradas, os problemas com os funcionários onde há desentendimentos, problemas 56 

com as chuvas, férias do pessoal e poucos funcionários. No momento em que se encontram hoje os 57 

funcionários quando chegam de manhã não sabem ao certo o serviço que tem pra fazer e precisam 58 

aguardar, algo que não pode ocorrer, pois como há poucos funcionários tem problemas de atraso 59 

com as silagens, com as planagens e as estradas. Falou que existem problemas para serem 60 

resolvidos e por isso é necessário solucionar através de contratações, mas o problema maior disso 61 

tudo é o assistencialismo, onde a Prefeitura precisa comprar um caminhão novo para puxar esterco 62 

dos chiqueirões, não sendo contra a ajuda, pois deve se ajudar sim, mas quem precisa se organizar 63 

são eles e não a Prefeitura e por isso que é preciso tomar algumas atitudes quanto a isso, como por 64 

exemplo, formar uma Associação dos criadores de porco e doar tanques para eles, eliminando 65 

algumas coisas da Prefeitura por que está ficando cada vez mais difícil, sendo esta uma opinião sua. 66 

E qualquer Administrador hoje não terá sucesso com a demanda de serviços e a forma como as 67 

coisas estão, pois os problemas são muito grandes. Sobre os mosquitos disse que irá trazer o 68 
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responsável para conversar e explicar como está sendo aplicado o produto e o que está sendo feito 69 

sobre isso. Falou sobre os Projetos de Emendas muito importantes para o Município, onde se deve 70 

encontrar uma forma que isso trabalhe e venha para o bem do Município, que faça fluir as coisas. 71 

Disse que o maior problema do Município é a falta de mão de obra e em sua opinião seria 72 

necessário se adequar algumas coisas. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após 73 

determinar a próxima sessão para o dia 19 de fevereiro de 2015, encerrou os trabalhos invocando a 74 

proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será 75 

assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor Secretário da Mesa. Sério, 12 de 76 

fevereiro de 2015.                       77 
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