
ATA Nº 011/2016

Aos dezenove (19) dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, nas dependências da Câmara

Municipal de Vereadores, foi realizada a décima primeira (11ª) Reunião Ordinária da Quarta 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, Luciano

José  da  Silva,  Marciano  Antônio  Favaretto,  Mario  Antônio  Cândido,  Nadir  Paulo  Burghardt  e

Sandra Regina Brandt Werner. Verificada a presença de número regimental, o Senhor Presidente,

Deolindo Ferri, abriu os trabalhos em nome de Deus. Em seguida o Senhor Presidente saudando os

colegas  Vereadores  e  demais  presentes,  solicitou  ao  Secretário  que  fizesse  a  leitura  de  uma

mensagem. Em seguida solicitou que a Vice-Secretária realizasse a leitura da ata nº 010 de 2016.

ATA Nº  010/2016 da  Sessão  Ordinária,  realizada  em  14  de  abril  de  2016, foi  aprovada  por

unanimidade.  EXPEDIENTE:  Conforme Boletim nº011/2016.  ORDEM DO DIA: OF. GAB Nº

037/2016 – Encaminha Projeto de Lei nº 013/2016, Projeto de Lei nº 014/2016, Projeto de Lei nº

015/2016,  Projeto  de  Lei  nº  016/2016,  Balancete  da  receita  Despesa  e  Verificação  do  mês  de

Março/2016 e Lei 1436 de 01 de abril de 2016 e Lei 1437 de 06 de baril de 2016. PROJETO DE

LEI  Nº  013/2016  –  Institui  e  normatiza  a  realização  anual  da  Campanha  de  Aumento  de

Arrecadação e Valorização do Comércio e Serviço local,  e dá outras providências. Baixado nas

devidas Comissões para maiores estudos.  PROJETO DE LEI Nº 014/2016 –  Autoriza o Poder

Executivo Municipal a firmar Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria

Estadual  da Fazenda,  visando a utilização,  de forma compartilhada,  a  Plataforma de Dados do

programa NOTA FISCAL GAÚCHA, e dá outras providências. Baixado nas devidas Comissões

para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 015/2016 – Autoriza o Poder Executivo a contratar,

em  situação  de  emergência  atendendo  excepcional  interesse  público,  temporariamente,  um

profissional Farmacêutico, com até 24 horas semanais, por um período de até um ano, e dá outras

providências. Aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 016/2016 –  Autoriza o Poder

Executivo a abrir um Crédito Especial de até R$ 30.200,00 no orçamento municipal vigente e indica

recursos  para  sua  cobertura.  Baixado  nas  devidas  Comissões  para  maiores  estudos.

EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  CLEONIR  JOSÉ  BERGMANN  DE  ABREU:  Saudou  ao

Presidente,  colegas  Vereadores  e  aos  demais  presentes.  Agradeceu aos  órgãos  competentes  que

colocaram as placas na RS-421 que agora está muito bem sinalizada, porém agora falta a roçada

para poder se ver melhor as placas. Agradeceu a Secretaria de Obras que atendeu a uma solicitação

sua referente a estrada de Colonia Sério, onde ainda falta arrumar na estrada que desce aos Flores.

Solicitou que fosse providenciado a colocação dos produtos nas sangas por causa dos mosquitos,

pois a reclamação está geral e como inverno se atrasou um pouco a infestação destes insetos está

grande. Indagou a respeito do pé de pato que não vê há quase um ano no parque de máquinas. Neste

momento o Vereador Luciano explicou que está na propriedade de uma pessoa que se colocou a
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disposição de devolver quando fosse necessário. Dando sequência o Senhor Vereador Cleonir disse

que  foi  uma  falha,  um erro  dos  Vereadores  terem extinguido  a  cobrança  da  taxa  de  uso  dos

equipamentos, pois a mesma foi criada na época para a pessoa que pegasse o equipamento tivesse o

compromisso de devolver pagando uma taxa por isso e hoje sem essa cobrança tem este problema.

Onde para o Vereador é necessário retomar a cobrança da taxa diária para se ter o controle, pois

enquanto alguns esperam pelo equipamento o outro tem ele guardado. Antes de fazer um pedido a

Secretaria de Saúde, agradeceu a mesma que vem atendendo ao Adriano Flores,  ajudando-o na

locomoção quando necessário. Porém esta família estava querendo fazer uma rifa e com o lucro

comprar uma cadeira de rodas ortopédica para este rapaz, mas todos sabem que isso é ilegal, pelo

fato de que para se fazer uma rifa é necessário ter um CNPJ. Sugeriu a Família que conversassem

com uma Entidade, neste momento o Vereador Mario disse que eles haviam lhe ligado para solicitar

o  uso  do  CNPJ  do  CTG.  Dando  sequência  o  Vereador  Cleonir  disse  que  conversando  com o

Secretário da Saúde Adriano o mesmo lhe disse que a situação está um pouco mais complicada, pois

para fazer o uso desta cadeira é necessário um laudo médico, porém os familiares admitem que

pode ser usada. Onde uma cadeira de rodas não tem um custo tão elevado, e para si o Município

poderia comprar esta cadeira de rodas e dar em forma de empréstimo e no dia em que não precisar

mais, desejando que não precise usar tanto tempo, fosse devolvido ao Município para quando uma

outra pessoa precisar estaria ali. Inclusive por indicação médica foi solicitado que fosse feita três

vezes por semana a fisioterapia, mas até o momento estão realizando apenas uma por semana porém

o  Secretário  garantiu  que  dariam  prioridade  a  este  caso,  sendo  necessário  também  uma

fonoaudióloga, pois o rapaz acabou perdendo um pouco do movimento da boca. Nada mais havendo

a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 28 de abril de 2016,

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, 19 de abril de 2016. 

DEOLINDO FERRI              MARIO ANTÔNIO CANDIDO
  Presidente   Vice – presidente       

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO
      Secretário
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