
1

ATA Nº 034/2015

Aos oito (08) dia do mês de outubro de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara Municipal de

Vereadores, foi realizada a trigésima quarta (34ª) Reunião Ordinária da  Terceira Seção Legislativa – Sexta

Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Sério.  Presentes  os  seguintes  Vereadores:  Clair  Teresinha  Ruggeri,

Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Deolindo Ferri, Elsir José Manica, Elton Adelar Althaus,

Marciano Antônio  Favaretto,  Mario  Antônio  Candido e  Nadir  Paulo Burghardt.  Verificada  a  presença  de

número regimental, o Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus.

Em seguida saudando os colegas Vereadores e demais presentes, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário

que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA Nº 033/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 01 de outubro de

2015, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: OF. GAB. Nº 131/2015 – Encaminha Projeto de Lei nº

053/2015 e Projeto de Lei nº 054/2015, Balancete da Receita,  Despesa e Verificação referente ao mês de

Setembro/2015.  PROJETO  DE  LEI  Nº  053/2015  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  parcelar  débitos

decorrentes do financiamento de moradias de Programas Habitacionais Populares do Município, em até 120

(cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, e dá outras providências. Baixado nas devidas Comissões para

maiores estudos.  PROJETO DE LEI Nº 054/2015 –  Institui e fixa as taxas pela prestação de serviços de

Inspeção Animal, de que a Lei Municipal nº 783, de 04 de maio de 2006, que dispõe sobre a criação do

Serviço  de  Inspeção  Municipal  –  SIM,  no  âmbito  do  Território  do  Município  de  Sério,  e  dá  outras

providências. Baixado nas devidas Comissões para maiores estudos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLAIR

TERESINHA RUGGERI: Saudou ao Presidente, demais Vereadores e aos Visitantes. Se queixou a respeito

da transmissão da Sessão na Rádio, ao qual solicitou ao Presidente que tomasse alguma providência para

voltasse ao ar essas transmissões das falas dos Edis, ao qual o Presidente intercedeu e disse que já conversou

com o Presidente da Rádio, porém o mesmo não demonstrou interesse, alegando que não havia pessoal para

realizar esta transmissão. Da mesma forma solicitou novamente um Assessor Jurídico para a Câmara poder

regularizar a Lei Orgânica e o Regimento Interno, ao qual há recursos para realizar isso. Solicitou a Secretaria

competente que arrumasse a calçada que fica na esquina da Igreja, ao qual foi realizada manutenção da água

naquele local e não foi fechado o buraco que ficou lá, apenas colocaram duas tábuas lá, se tornando perigoso

este local. Também solicitou a colocação de lixeiras fechadas na Praça, principalmente atrás da Igreja, pois

desta  forma  os  fumantes  teriam  um  lugar  adequado  para  colocar  os  tocos  do  cigarro.  Agradeceu  a

Administração por ter  cedido transporte para a Liga de Combate ao Câncer poder participar do Encontro

Regional que ocorreu em Boqueirão do Leão. Lá estiveram presentes 6 Municípios, onde daqui foi o maior

número de pessoas com 26 integrantes. Um encontro com troca de ideias, de experiências, de conversa de

como ajudar os pacientes, onde inclusive uma Advogada de Lajeado se colocou a disposição da Liga para que

as pessoas com câncer possam se informar, pois nem todos sabem que a pessoa portadora de Câncer tem

muitas regalias, vantagens. Falou a respeito do Outubro Rosa, uma campanha de conscientização realizada por

diversas entidades direcionadas a Sociedade e as Mulheres e da mesma forma existe a Campanha destinada

aos Homens, que é o Novembro Azul, uma campanha de conscientização para realizem anualmente os seus
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exames de prevenção. Relembrou que no ano passado foi realizado pela Liga no mês de outubro o Pedágio, e

após análise decidiram que para este ano será realizado um Filó no dia 23 de outubro as 20 horas 30 minutos,

ao qual também será comemorado um ano da Liga, havendo várias atrações no dia. Informou aos participantes

que levem um prato para compartilhar, ao qual será cobrado um valor simbólico de R$ 10,00 reais a ficha para

arrecadação de fundos para a Liga. Solicitou aos Vereadores apoio para a construção do telhado da Sede da

Liga,  ao  qual  o  valor  é  de  R$1.300,00 reais.  Parabenizou  aos  Conselheiros  do  Conselho Tutelar  que  se

elegeram, e  também aos que não se elegeram mas que participaram, pois foi uma campanha bem limpa.

NADIR PAULO BURGHARDT:  Saudou ao Presidente, demais Vereadores e aos visitantes. Solicitou ao

órgão competente que arrumasse a iluminação da Cidade e posteriormente do interior. Pediu ao Secretário da

Agricultura que agilizasse o caminhão tanque, que está a vários dias fora, pois há preocupação dos criadores

de suínos, pelo fato de que com as esterqueiras cheias eles não receberão os porcos. Solicitou aos Secretários

que viessem a Câmara para prestar contas a respeito das suas pastas, pois já é o terceiro ano em que não vem

ninguém explanar, apenas um ou outro veio falar do que ocorre nas Secretarias, bem como o Prefeito também

poderia se fazer presente nas Sessões, onde muitos Projetos entram na Câmara e os Vereadores não sabem do

que se trata, podendo vir alguém explicar sobre eles. Falou a respeito do Decreto que foi feito a respeito do

corte  das horas na Agricultura,  ao qual muitas pessoas ainda acham que veio um Projeto a  Câmara para

realizar este corte e que os Vereadores são os culpados, porém esclareceu que não veio nada a Câmara para ser

aprovado.  Disse  que  se  fosse  Prefeito  agiria  de  outra  forma,  que  chamaria  o  Secretariado  e  os  CC's  e

começaria a organizar dentro da Prefeitura as coisas, e posteriormente se precisasse cortar algo a mais, daí sim

atingiria  aos  agricultores  e  não  logo  assim  de  começo  como  foi  feito.  MARCIANO  ANTÔNIO

FAVARETTO: Saudou aos Colegas Vereadores e aos demais visitantes. A respeito do caminhão tanque, disse

que é um problema enfrentado devido as licitações, ao qual ganhou uma empresa do Paraná, e como estão

dentro do prazo de entrega é necessário aguardar um pouco até que chegue. Sobre a Rádio, disse que falta

interesse da parte deles, ao qual já os procurou por diversas vezes e não obteve nenhum resultado. Falou da

reunião em que participou da Associação dos criadores de peixes, agradecendo a Secretaria da Agricultura e ao

pessoal da EMATER, ao qual há uma verba oriunda de recursos para a Associação, onde será destinada para a

compra de materiais. Além do acompanhamento que os produtores terão nos açudes, como análise de solo,

acompanhamento do peso do peixe. Falou dos benefícios deste recursos e desta Associação. Parabenizou a

Secretária de Educação pela inauguração da Creche nova, sendo um evento muito bonito com a participação

das crianças. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia

15 de outubro de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a

presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente e

Senhor Secretário da Mesa. Sério, 08 de outubro de 2015.

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO            DEOLINDO FERRI
     Presidente            Vice - presidente       

DELMO REMPEL
      Secretário
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