
1 

 

ATA Nº 005/2015 1 

 Aos  cinco (05) dias do mês de março de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a quinta (5ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa 3 

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

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

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

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

Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. Em seguida o Senhor presidente saudando os colegas 8 

Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA 9 

Nº 004/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 25 de fevereiro de 2015, foi aprovada por 10 

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº005/2015. ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 11 

033/2015 - Encaminha Projeto de Lei nº 008/2015 e Projeto de Lei nº 009/2015. PROJETO DE LEI 12 

Nº 008/2015 – Autoriza o Município a firmar convênio com o Hospital de Caridade São José de 13 

Serio, visando a organização e promoção do Festival de Cultura, Turismo e Gastronomia, durante a 14 

Semana do Município, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 15 

Nº 009/2015 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal 16 

vigente, no valor de R$ 50.000,00, e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. 17 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU: Saudou Presidente, 18 

e demais Vereadores. Solicitou que assim que possível a estrada de Divo Corbellini até Nelson 19 

Hammes fosse arrumada, pois está quase intransitável o tráfego por lá, havendo reclamações 20 

inclusive dos caminhoneiros das más condições da estrada, do desnivelamento da mesma onde pende 21 

muito para o lado.  Solicitou também que no Gilberto Sartori fosse feito um “viradouro”, pois em 22 

dias de muito calor o mesmo deixa as portas do aviário abertas para poder ventilar, e quando o 23 

caminhão do leite vem não tem outro lugar para manobrar a não ser em frente ao aviário e com isso 24 

acaba amontoando os frangos o que é muito ruim, por isso solicita ao Presidente e demais Vereadores 25 

que ajudem e reforcem o pedido ao pessoal competente para que isso seja feito não sendo necessário 26 

que este produtor venha Protocolar este pedido. Sugeriu que fosse alterado o local de depósito de 27 

material, como das britas e de cascalho, pois atualmente o mesmo está atrás do prédio da creche, e 28 

todo dia há circulação de máquinas e caminhões em frente a escola com crianças correndo naquele 29 

local, ônibus estacionado além de estar estragando o calcamento devido o peso dos truck, não sendo 30 

um local adequado para o deposito, além de distrair as crianças oferece perigo as mesmas. Apesar de 31 

todo o cuidado dos motoristas em algum momento pode ocorrer um descuido e provocar uma 32 
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fatalidade e antes que isso ocorra solicitou que fosse tomada alguma providência. Disse que um 33 

morador lhe procurou pedindo que fosse melhorada a rua que fica atrás do Colégio, pois a mesma 34 

está ruim inclusive para passar caminhando e da mesma forma a rua nas antigas casas populares. 35 

Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 12 de 36 

março de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a 37 

presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- 38 

Presidente e Senhor Secretário da Mesa. Sério, 05 de março de 2015.        39 
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MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       42 
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