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ATA Nº 035/2015

Aos vinte  e  dois  (22)  dia  do mês  de outubro de dois  mil  e  quinze,  nas  dependências  da Câmara

Municipal  de  Vereadores,  foi  realizada  a  trigésima  quinta  (35ª)  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 passou o uso da palavra a Senhora Veterinária Marcia, a mesma falou a respeito do

Projeto de Lei nº 054/215 ao explicar o mesmo respondeu as perguntas feitas pelos Senhores Vereadores. Após

saudando os colegas Vereadores e demais presentes, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a

leitura de uma mensagem.  ATA Nº 034/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 08 de outubro de 2015, foi

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

055/2015. PROJETO DE LEI Nº 055/2015 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$

40.020,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.

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. Aprovado por

unanimidade.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU:  Saudou  ao

Presidente, demais Vereadores e aos Visitantes. Agradeceu a Veterinária por ter vindo prestar explicações sobre

o Projeto de Lei nº 054, ao qual vê a importância deste Projeto, pois abre possibilidades para a venda fora do

Município e para que isso ocorra é necessário primeiro legalizar dentro do Município. Solicitou que fossem

pintadas as divisórias (o meio) do asfalto, já que estão sendo pintadas as laterais poderia se aproveitar e pintar

no meio. Da mesma forma desejou que o Município entrasse em contado com os responsáveis para sinalizar

melhor a RS 421, Sério a Forquetinha, pois para quem conhece as curvas é fácil, mas para aqueles que não

conhecem há dificuldades em trafegar neste trecho, podendo se notar várias batidas que já ocorreram nas

proteções,  devido a falta de sinalizações nas curvas. Disse que em outro momento havia solicitado que o

Município intercedesse junto ao DAER para que fosse feita a melhoria no acesso a Conventos, agradeceu por

terem atendido ao seu pedido, pois já melhorou bastante aquele acesso. A respeito da iluminação pública já

falou com o responsável, para que arrumasse em alguns lugares que não há luz. Sobre a Rádio, falou que

conversou com o responsável, que lhe disse que as pessoas também cobram dele a transmissão das Sessões,

mas sem o devido equipamento dificulta este trabalho, ao qual é importante que seja realizada esta transmissão

os Munícipes. Relembrou de um pedido feito a respeito da colocação de taipas na ponte que tem perto do

Adair Weber em Arroio Abelha, ao qual há poucos dias um caminhão não conseguiu passar por ali e teve que

fazer o retorno por Forquetinha para poder ter acesso aquela propriedade, sendo necessário que se arrumem as

cabeceiras que desmoronaram para que isso não ocorra mais. Solicitou que a Administração encontre o arado

subsolador, que é o pé de pato, que ainda não foi encontrado depois de dois meses. Onde relembrou o Projeto
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que  foi  aprovado  para  que  não  se  cobrasse  mais  a  taxa  e  agora  o  problema  está  aí,  pois  se  houvesse

continuação do pagamento da taxa diária estes equipamentos não ficariam jogados pelo interior como está

acontecendo, pois tem pessoas que vem pegar o equipamento e não traz mais de volta sendo que há outras

pessoas na espera daquele implemento. Ao qual naquela época foi criada esta taxa para isso não ocorrer e

agora  com  o  corte  dessa  taxa  está  este  problema.  Falou  que  ainda  está  no  aguardo  da  resposta  do

Requerimento  de  Autoria  da  Bancada do PDT.  Nada mais  havendo a  constar,  o  Senhor  Presidente  após

determinar a próxima sessão para o dia 29 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, 22 de outubro de 2015.

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO            DEOLINDO FERRI
     Presidente            Vice - presidente       

DELMO REMPEL
      Secretário
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