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ATA Nº 020/2015 1 

 Aos  vinte e cinco (25) dias do mês de junho de dois mil e quinze, nas dependências da 2 

Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima (20ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção 3 

Legislativa - Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes Vereadores: 4 

Clair Teresinha Ruggeri, Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Deolindo Ferri, Elsir 5 

José Manica, Elton Adelar Althaus, Marciano Antônio Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir 6 

Paulo Burghardt. Verificada a presença de número regimental, o Senhor Presidente, Marciano 7 

Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. Após o Senhor Presidente saudando os 8 

colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma 9 

mensagem. ATA Nº 019/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 18 de junho de 2015, foi aprovada 10 

por unanimidade. EXPEDIENTE: OF. GAB. Nº 090/2015 – Encaminha Projeto de Lei nº 032/2015. 11 

PROJETO DE LEI Nº 032/2015 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 12 

111.066,42, no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por 13 

unanimidade. REQUERIMENTO Nº 011/2015 – autoria do Vereador Cleonir José Bergmann de 14 

Abreu - Requer licença no período compreendido entre os dias: 01 de julho ao dia 30 de julho do 15 

corrente ano. A Licença é para “Tratamento de Interesse Particular”, onde pela ausência deverá 16 

assumir o suplente legalmente habilitado, em conformidade com a Lei vigente e de acordo com o 17 

Regimento Interno desta Casa Legislativa. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 18 

031/2015 - Institui campanha destinada a incrementar a receita municipal e valorizar o comércio 19 

local, autoriza e institui premiação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO 20 

DE LEI CM Nº 003/2015 – Cria cargo público de provimento em comissão na Câmara Municipal, e 21 

dá outras providências e alteração da escolaridade. Aprovado por unanimidade. CLEONIR JOSÉ 22 

BERGMANN DE ABREU: Saudou a Mesa Diretora e demais Vereadores. Falou a respeito do 23 

Requerimento de sua autoria, onde todos os Vereadores Titulares deveriam dar uma chance aos 24 

suplentes para que os mesmos também possam atuar na Câmara. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 25 

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

presentes. Agradeceu pela aprovação do seu Requerimento, ao qual irá se licenciar por trinta dias. 27 

Também agradeceu ao Secretário de Obras que está providenciando um novo local para depósito de 28 

material, pois onde está atualmente, atrás da creche nova, não poderá mais ficar. Como a creche terá 29 

início de seus trabalhos no segundo semestre é necessário fazer isso, pelo fato de que as crianças tem 30 

o horário em que dormem e as máquinas transitando por ali fariam muito barulho, atrapalhando este 31 

momento de descanso. Disse que ficou surpreso com a situação da creche nova, esta que ainda não 32 

foi inaugurada e já precisa de reparos, e durante a semana funcionários estiveram trabalhando lá para 33 

realizar a limpeza e manutenção da mesma. Falou da vinda de um caminhão novo, ao qual é muito 34 
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bom isso, porém o espaço físico do Parque de Máquinas está ficando pequeno e com isso podem 35 

ocorrer batidas entre os veículos e os funcionários tendo que pagar por isso, sendo necessário se 36 

conseguir um novo local para as máquinas, uma garagem para guardar os mesmos e conservá-los 37 

melhor. A respeito do Projeto de Lei nº 031/2015 disse que fica preocupado com ele, pois antes 38 

sempre se repassava o valor para a ACIASS em forma de incentivo ao comércio local, mas não 39 

entende por que foi mudado isso já que estava dando certo. Nada mais havendo a constar, o Senhor 40 

Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 02 de julho de 2015, encerrou os trabalhos 41 

invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e 42 

aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor Secretário da Mesa. 43 

Sério, 25 de junho de 2015.        44 
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MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       48 

Presidente                  Vice - presidente         49 
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DELMO REMPEL 52 

      Secretário 53 
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