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ATA Nº 006/2015 1 

 Aos  doze (12) dias do mês de março de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a sexta (6ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa - 3 

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

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

Adelar Althaus, Marciano Antônio Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir Paulo Burghardt. 6 

Verificada a presença de número regimental, o Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu 7 

os trabalhos em nome de Deus. Em seguida o Senhor presidente convidou os alunos do 3º ano da 8 

Escola Estadual Pedro Albino Müller para fazerem o uso da palavra, os mesmos solicitaram a 9 

colaboração para organização do Torneio de Futsal do 3º ano, que será realizado no dia 16 de maio 10 

de 2015 no Ginásio Poliesportivo de Sério. Após conversa os Vereadores decidiram que na próxima 11 

semana um representante poderia vir na Sessão para pegar o auxílio. Também fez uso da palavra o 12 

Senhor Clério Schuck, Presidente do Sindicato, que convidou os Vereadores a participarem da 13 

manifestação que ocorrerá em Arroio do Meio relacionado à situação do leite. Após o Senhor 14 

Presidente saudando os colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a 15 

leitura de uma mensagem. ATA Nº 005/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 05 de março de 16 

2015, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº006/2015. ORDEM DO 17 

DIA: OF. GAB. Nº 036/2015 - Informa período de Férias do Senhor Prefeito Elir Antônio Sartori. 18 

OF. GAB. Nº 039/2015 - Encaminha Projeto de Lei nº 010/2015. PROJETO DE LEI Nº 010/2015 19 

– Fixa o Padrão Básico de Referência Salarial dos Servidores Públicos Municipais de Sério, a partir 20 

de 01 de Março de 2015, em 801,99, (oitocentos e um reais noventa e nove centavos), e dá outras 21 

providências. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 004/2015 – autoria do Vereador 22 

Cleonir José Bergmann de Abreu - Requer junto a Administração que encaminhe à Câmara a relação 23 

de pessoas que foram beneficiadas com brasilit na época em que ocorreu a chuva de granizos, bem 24 

como a quantidade do produto que foi entregue e o critério que foi utilizado para selecionar os 25 

beneficiados. Isso por que a Assistência Social realizou o levantamento das pessoas atingidas, porém 26 

não foi passado nenhum dado a Câmara, e é fundamental que os Vereadores como Fiscais do 27 

Município fiquem a par dos auxílios e da maneira como ocorrem. Aprovado por unanimidade. 28 

REQUERIMENTO Nº 005/2015 – autoria do Vereador Delmo Rempel - Requer junto a 29 

Administração auxílio financeiro para a Associação 16 de Outubro de Araguari-Sério, no valor de R$ 30 

20.000,00 reais. Aprovado por unanimidade. CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU: 31 

Saudou Presidente, Vereadores e demais visitantes. Falou a respeito do Requerimento de sua autoria, 32 
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e da importância do Vereador estar a par dos benefícios que são dados a população, onde ficou em 33 

duvida por que alguns receberam auxílio e outros não. DELMO REMPEL: Saudou Presidente, 34 

Vereadores e demais visitantes. Falou a respeito do Requerimento de sua autoria, ao qual já 35 

encaminhou este pedido ao qual foi feito Protocolo e será realizada a parte burocrática, porém 36 

encaminhou a Câmara para formalizar o pedido. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: MARIO 37 

ANTÔNIO CANDIDO: Saudou Presidente e demais Vereadores, visitantes que sempre são bem 38 

vindos à Câmara. Convidou a todos os interessados a participarem da Cavalgada do Município, que 39 

ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de março, com a saída no dia 27, às 9 horas em frente à Prefeitura. 40 

Apresentou o cronograma da cavalgada, desde a saída, almoços e repouso a noite. Falou do valor que 41 

será cobrado, onde quem participar desde o início paga R$ 10,00 reais de inscrição incluindo carro de 42 

apoio e o almoço do término da cavalgada que será no CTG, aos que entrarem durante a cavalgada 43 

pagarão R$ 20,00 reais de inscrição com almoço no dia do término. Disse que as demais despesas 44 

serão responsabilidade de cada um pagar nas Comunidades, café, almoço e janta. Solicitou aos 45 

participantes, que na medida do possível, usem a bombacha, bota, algo que faça parte da vestimenta 46 

Gaúcha. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o 47 

dia 18 de março de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, 48 

lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor 49 

Vice- Presidente e Senhor Secretário da Mesa. Sério, 12 de março de 2015.        50 
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