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ATA Nº 013/2015 1 

 Aos  sete (07) dias do mês de maio de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara Municipal de 2 

Vereadores, foi realizada a décima terceira (13ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa - Sexta 3 

Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes Vereadores: Clair Teresinha Ruggeri, 4 

Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Deolindo Ferri, Elsir José Manica, Elton Adelar Althaus, 5 

Marciano Antônio Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir Paulo Burghardt. Verificada a presença de 6 

número regimental, o Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. 7 

Em seguida foi realizada conversa com o Senhor Odair a respeito da colocação do sinal de internet no 8 

Município, passando aos Vereadores um possível orçamento. Em seguida o Senhor Presidente saudando os 9 

colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA 10 

Nº 012/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 29 de abril de 2015, foi aprovada por unanimidade. 11 

EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 013/2015. OF. GAB. Nº 069/2015 – Encaminha Resposta aos 12 

Requerimentos 008/2015, 009/2015 e 010/2015. OF. GAB. Nº 070/2015 – Encaminha Projeto de Lei nº 13 

021/2015 e Projeto de Lei nº 022/2015. PROJETO DE LEI Nº 021/2015 - Autoriza a execução de serviços a 14 

terceiros com escavadeira hidráulica de propriedade do município, define o valor/hora trabalhada, o 15 

percentual de desconto, e critérios para o atendimento, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 16 

PROJETO DE LEI Nº 022/2015 - Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário e de forma 17 

emergencial, para atender excepcional interesse público, pelo período de um ano, com possibilidade de 18 

prorrogação até 23 de dezembro de 2016, um Professor de Educação Física, e dá outras providências. 19 

Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: DEOLINDO FERRI: Saudou Presidente, 20 

Colegas Vereadores e demais presentes. Falou a respeito de sua licença, ao qual ficou fora por um mês para 21 

poder ceder este espaço ao suplente, isso por que havia prometido ao suplente no ano de 2014 que lhe daria 22 

este mês. Agradeceu ao Secretário de Obras, operador de máquinas e motoristas pela recuperação das 23 

estradas em Arroio Abelha, Araguari, Alto Arroio Alegre, Serana, Paredão, Arroio Galdino e Sampaio. Disse 24 

que ainda há estradas para serem recuperadas, mas se o tempo colaborar isso irá acontecer em pouco tempo. 25 

CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. 26 

Falou que foi procurado por um morador a respeito do incentivo que é dado para pessoas que fossem colocar 27 

cisternas para armazenar água, onde ocorreu o caso de uma pessoa ganhar o incentivo, escavação e mil reais e 28 

a outra não, recebendo como resposta o não ganho a crise que está ocorrendo, porém para si se um ganhou o 29 

outro também deve ganhar e da mesma maneira. Se há crise que os cortes não sejam feitos nas pequenas 30 

coisas de quem quer produzir, e sim no supérfluo depois no setor primário, não sendo por ali que se começa a 31 

cortar gastos e espera que este morador também receba esta ajuda. Quanto ao que o Odair veio falar sobre o 32 

telefone e internet, disse que é um sonho do pessoal do interior ter isso. Onde que na segunda foi realizada 33 

reunião com o pessoal da localidade de Colônia Sério para se falar disso ao qual teve várias pessoas 34 

interessadas, nesta reunião esteve presente o Técnico da empresa que fez a instalação em Sampaio, porém a 35 

aparelhagem que é colocada tem um valor muito alto. Desejando que o programa colocado pelo Odair de 36 
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certo. Sobre o Projeto de Lei nº 019/2015 que está bastante polêmico, desejou que na próxima semana todos 37 

tenham uma posição, pois a intenção é não prejudicar ninguém e as vezes deve-se votar pela legalidade e não 38 

pela emoção, mas procurar votar dentro do que diz a Lei. Disse que o Projeto de Lei nº 021/2015 da apoclain, 39 

disse que é importante que a mesma comece a trabalhar para os agricultores porem também será um 40 

problema, se começar em uma comunidade e atender toda ela em um ano a máquina não conseguirá passar 41 

por todo o Município, e se é para pegar o caminhão e ir de um lado para o outro também é um problema, 42 

deveria se começar numa comunidade e passar por todos, não beneficiar um e outro não, sendo que é o 43 

melhor jeito de se fazer. NADIR PAULO BURGHARDT: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais 44 

presentes. Falou a respeito do jornal que não está sendo entregue em sua Comunidade e das reclamações que 45 

há sobre isso, onde deve ser tomada alguma providência, pois tem dias que recebem e dias que não. Lamentou 46 

que as Sessões não são mais transmitidas na Rádio e  que não há mais tanta divulgação, pois isso é muito 47 

importante para a divulgação dos trabalhos que ocorrem na Câmara e dos trabalhos dos Vereadores. Sobre a 48 

telefonia e internet também deu sua opinião, dizendo que o melhor sistema é o da fibra ótica, e que não sabe 49 

se este sistema que a Administração está querendo instalar vai dar certo, porém deseja que dê, pois é algo de 50 

suma importância aos moradores do Município. Falou da obra da Creche ao qual lhe disseram que na 51 

Administração passada não ouve fiscalização e por isso ela não ficou pronta, porém se no terceiro ano dessa 52 

nova Administração a creche também não ficou pronta onde estaria a fiscalização agora?.  Também disse que 53 

houveram comentários sobre a Exposério e pessoas falando de possíveis valores que foram gastos, porém não 54 

isso que ocorreu e passou o real valor gasto. Questionou a presença de um capataz durante os serviços dos 55 

funcionários, pois em Sampaio foi estragada a rede de água durante um serviço que foi realizado e não foi 56 

avisados aos moradores ocasionando gasto de energia muito alto, solicitando que este tipo de coisa não corra 57 

mais. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 14 de 58 

maio de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, 59 

que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor 60 

Secretário da Mesa. Sério, 07 de maio de 2015.        61 
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MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       64 

Presidente                  Vice - presidente         65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

DELMO REMPEL 71 

      Secretário 72 

 73 


