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ATA Nº 023/2015
Aos vinte e três (23) dias do mês de julho de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara

3 Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima terceira (23ª) 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 022/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 16 de julho de
10 2015, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: OF. GAB. Nº 102/2015 – Altera o valor total de R$
11 28.989,74, constante na descrição da rubrica do Projeto de Lei nº 034/2015. Aprovado por unanimidade.
12 OF. GAB. Nº 103/2015 – Encaminha Projeto de Lei nº 035/2015 e Projeto de Lei nº 036/2015 e Balancete
13 da Receita Despesa e Verificação referente ao mês de junho. PROJETO DE LEI Nº 035/2015 – Autoriza o
14 Poder Executivo a participar no custeio da reposição do telhado do Pavilhão Comunitário da localidade de
15 São Francisco, neste Município, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI
16 Nº 036/2015 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar n orçamento municipal vigente,
17 no valor de R$ 260.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE
18 LEI Nº 034/2015 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 2.000,00 no orçamento
19 municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
20 PESSOAIS: DÉCIO PICOLI: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Parabenizou as
21 ideias dos grandes políticos em reduzir o tempo da politica pela metade, ao qual leu um texto que dizia ser
22 melhor discutir 10 minutos com a sua mulher e 5 minutos com a sogra do que ver a politica do País e
23 Município. Fez referência a uma mensagem que leu no Jornal, a respeito da palavra do homem. Parabenizou
24 aos colonos e motoristas pelo seu dia que será no sábado, estes que realizam a produção e que levam os
25 produtos. Isso por que quem ama alguma vez precisa ter a sabedoria de um agricultor, pois conhece
26 agricultores que não educam seus filhos a plantarem milho, e sim a pararem o vendedor na rua e comprar as
27 coisas que se produzem em casa. Falou que antigamente as crianças tomavam o leite tirado da vaca na hora e
28 hoje em dia elas somente querem saber de soda. Desejando que a crise ocorra mesmo, pois ninguém dá valor
29 às coisas, e aqueles que realmente querem produzir não conseguem devido o mal olhado do vizinho.
30 MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO: Saudou aos Colegas Vereadores, e demais presentes. Falou da
31 mudança da Câmara que ocorreu para o Prédio novo, solicitando a colaboração e compreensão de todos,
32 pois no passar da semana as coisas irão se ajeitando e quando estiver mais ajeitada será realizada uma
33 inauguração. Disse que na semana passada recebeu um ofício da FUNASA, referente à liberação da verba
34 para aumentar a capacidade da água, e não ocorrer mais o problema com a falta de água quando algum cano

35 estraga ou algo acontece, ao qual já foi liberada uma parte do dinheiro para isso. Parabenizou os colonos e
36 motoristas pela passagem do seu dia. Agradeceu em especial a Secretaria de Educação Sandra pelo belo
37 trabalho feito na Feira de Ciências, aonde pôde ver que o Município um dia terá solução, pois esta nova
38 geração tem muitas ideias boas e ânimo, estando de parabéns as Escolas, os alunos e todos que participaram.
39 Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 30 de julho
40 de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que
41 depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente e Senhor Secretário
42 da Mesa. Sério, 23 de julho de 2015.
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