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ATA Nº 022/2015
Aos dezesseis (16) dias do mês de julho de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara

3 Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima segunda (22ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção
4 Legislativa - Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes Vereadores: Clair
5 Teresinha Ruggeri, Décio Picoli, Delmo Rempel, Deolindo Ferri, Elsir José Manica, Elton Adelar Althaus,
6 Marciano Antônio Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir Paulo Burghardt. Verificada a presença de
7 número regimental, o Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus.
8 Após o Senhor Presidente saudando os colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que
9 fizesse a leitura de uma mensagem. ATA Nº 021/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 02 de julho de
10 2015, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: OF. GAB. Nº 100/2015 – Encaminha Projeto de Lei
11 nº 034/2015. PROJETO DE LEI Nº 034/2015 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de
12 R$ 2.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Baixado nas devidas
13 Comissões para maiores estudos. REQUERIMENTO Nº 012/2015 – Autoria do Senhor Vereador Nadir
14 Paulo Burghardt - Requer em nome da Associação de Pró-Desenvolvimento de Sampaio que a
15 Administração estude a possibilidade de conseguir implementos agrícolas para a mesma. Devido a
16 necessidade e a falta que estes fazem aos moradores, segue em anexo o Abaixo Assinado que está a favor
17 deste pedido. Aprovado por unanimidade. NADIR PAULO BURGHARDT: Saudou Presidente, Colegas
18 Vereadores e demais presentes. Falou do Requerimento de sua autoria, ao qual fez em nome da Associação,
19 que em reunião decidiram fazer um Abaixo-assinado, obtendo cinquenta assinaturas. Falou que nesta
20 reunião o Prefeito se fez presente e disse que veria o que poderia fazer para ajudar. Este pedido esta sendo
21 feito por que todos sabem que a Prefeitura não está mais conseguindo acompanhar a demanda de serviços
22 que há. DÉCIO PICOLI: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Reforçou as palavras
23 do Vereador Nadir parabenizando-o por este pedido, isso por que as poucas pessoas que tem no Município e
24 se dedicam ao trabalho da agricultura merecem ter apoio total. Ficou admirado que mais pessoas não tenham
25 assinado este documento, que talvez algumas pessoas ainda estivessem aguardando para assinar o mesmo,
26 por que é necessário se valorizar o agricultor aqui no Município, pelo fato de que a agricultura é quem
27 reforça o mesmo. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para
28 o dia 23 de julho de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a
29 presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e
30 Senhor Secretário da Mesa. Sério, 16 de julho de 2015.
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