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ATA Nº 008/2015 1 

 Aos  vinte e seis (26) dias do mês de março de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a oitava (8ª) 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 passou a palavra para o Senhor Grasiel 8 

que realizou a prestação de Contas referente ao exercício do ano anterior, e da mesma forma tirou 9 

dúvidas dos Vereadores. Após o Senhor Hilário conversou com os Vereadores a respeito do Projeto 10 

que trata da divisa entre Sério e Boqueirão, onde solicitou a colaboração de todos e explicou como 11 

esta este andamento. Em seguida o Senhor Presidente saudando os colegas Vereadores e demais 12 

presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA Nº 007/2015 da 13 

Sessão Ordinária, realizada em 18 de março de 2015, foi aprovada por unanimidade. CLAIR 14 

TERESINHA RUGGERI: Saudou a Mesa Diretora, Vereadores e demais presentes. Falou a 15 

respeito do Requerimento de sua autoria e da importância que o mesmo tem para a População e para 16 

o Município. DEOLINDO FERRI: Saudou a Mesa Diretora, Vereadores e demais presentes. Falou 17 

sobre o Requerimento de sua autoria, ao qual vê a importância dos suplentes também terem a sua 18 

chance na Câmara de Vereadores, pois os mesmos são tão importantes quantos os demais. 19 

EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 008/2015. OF. GAB. Nº 046/2015 – Envia Balancete da 20 

Receita, Despesa e Verificação Mês de Fevereiro/2015. OF. GAB. Nº 047/2015 – Encaminha 21 

Projeto de Lei nº 011/2015, Projeto de Lei nº 012/2015 e Projeto de Lei nº 013/2015. PROJETO DE 22 

LEI Nº 011/2015 - Autoriza o Poder Executivo a encaminhar a correção de seus limites territoriais. 23 

Baixado nas devidas Comissões para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 012/2015 - Autoriza 24 

o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Beneficente Pella Bethania, entidade de 25 

cunho social, para abrigagem, proteção e recuperação de munícipes em situação de vulnerabilidade, 26 

perigo, abandono, e dá outras providências. Baixado nas devidas Comissões para maiores estudos. 27 

PROJETO DE LEI Nº 013/2015 - Altera o art. 5º da Lei 946/2009, fixando em 0,37, calculado 28 

sobre o PBRS, o coeficiente da gratificação mensal a ser atribuída aos membros titulares da 29 

Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial, e dá outras providências. 30 

Baixado nas devidas Comissões para maiores estudos. REQUERIMENTO Nº 006/2015 – Autoria 31 

do Vereador Deolindo Ferri -  Requer licença no período compreendido entre os dias: 06 de abril 32 
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ao dia 31 de abril do corrente ano. A Licença é para “Tratamento de Interesse Particular”, onde pela 33 

ausência deverá assumir o suplente legalmente habilitado, em conformidade com a Lei vigente e de 34 

acordo com o Regimento Interno desta Casa Legislativa. Aprovado por unanimidade. 35 

REQUERIMENTO Nº 007/2015 – Autoria da Vereadora Clair Teresinha Ruggeri - Solicita a 36 

Secretaria competente para aquisição de mais dois depósitos de água para o Centro da Cidade, pelo 37 

fato de muitas vezes faltar água e os depósitos existentes não comportam a demanda que há. 38 

Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLAIR 39 

TERESINHA RUGGERI: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais visitantes. Agradeceu 40 

ao Hilário pelas explicações, onde o mesmo demonstra estar batalhando para pertencer a Sério. Falou 41 

a respeito da Feira ao qual também participou, parabenizando aos organizadores pelo belo evento. 42 

Quanto ao que falou na última Sessão, disse que não retiraria nada do que falou e a Dona da Empresa 43 

aguarda os Vereadores para poder falar o que aconteceu.  Mencionou o estado que se encontra o 44 

ginásio de esportes, que é um patrimônio público e que está precisando de limpeza, reformas, 45 

desinfetante de insetos, pois está tomado de ratos entrando na questão de saúde pública. Onde muita 46 

coisa precisa ser arrumada e por ser um patrimônio de todos deveria ser muito mais cuidado. 47 

Agradeceu a todos os Vereadores pelo apoio ao seu Requerimento, pois todos são sabedores que falta 48 

água no Município principalmente aos finais de semana, e conversando com a pessoa responsável 49 

pela água, disse que  a demanda aumentou muito e com estas caixas a mais teria uma reserva quando 50 

faltasse água e quando fosse realizada a limpeza. MARIO ANTÔNIO CANDIDO: Saudou 51 

Presidente, Colegas Vereadores e demais visitantes. Fez menção ao Senhor Hilário que muitas vezes 52 

se fez presente na Câmara trazendo informações do andamento das divisas de Boqueirão com Sério, 53 

sendo um batalhador por este assunto. Agradeceu ao Grasiel pelas explicações do andamento do 54 

orçamento da Prefeitura, este profissional que sabe o que fala e sabe sanar as dúvidas dos 55 

Vereadores, o que é importante para que possam responder as dúvidas das pessoas, e os demais 56 

Secretários também devem se fazer presentes aos poucos esclarecendo dúvidas. Falou sobre a Feira, 57 

ao qual agradeceu a todos os Secretários que trabalharam neste evento, aos funcionários, 58 

Administração que trabalharam para que tudo ocorresse bem. Onde sempre se procurou buscar 59 

primeiro o pessoal daqui para colocar stand e depois se necessitasse o pessoal de fora. A respeito do 60 

que a Vereadora Clair falou sobre a Loja que não teve chance de participar do Evento, disse que 61 

conversou com a Dona da Loja para ouvir o que ela tinha a dizer e pretende falar com o Vice-Prefeito 62 

para ouvir a versão dele e a partir daí irá se manifestar sobre este assunto. Convidou a todos para 63 

participarem da Cavalgada, passando novamente o cronograma da mesma e o valor da inscrição e 64 

almoço de encerramento, onde independente da Administração sempre irá carregar a Bandeira do 65 
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Município, pois tem orgulho dele. MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO: Saudou Vereadores e 66 

demais visitantes. Falou que a luta da divisa é uma luta grande, e espera que se chegue ao ponto da 67 

reta final e que dessa vez seja solucionado o problema para o bem de todos. Agradeceu ao Grasiel 68 

que veio apresentar a situação do Município, com uma apresentação clara para que todos possam 69 

esclarecer suas dúvidas e sempre sendo um grande profissional.  Agradeceu a Comissão que 70 

trabalhou pelo aniversário do Município, foi uma Festa organizada em pouco tempo, mas que teve 71 

um bom resultado, agradeceu em especial ao pessoal do comércio local que se empenhou e vendeu 72 

bem. Disse que pode avaliar muita coisa da Festa e que irá comentar durante o ano. Sobre o Projeto 73 

de Lei nº 013/2015 referente à sindicância, disse que o mesmo precisa ser aprovado, pois têm vários 74 

processos parados, várias denúncias e não tem mais jeito, sendo necessário aprovar logo este Projeto 75 

para dar andamento nas coisas e apurar os fatos. Falou que inclusive a Feira foi denunciada por ter 76 

repassado dinheiro ao Hospital, enquanto pessoas tentam trabalhar pessoas egoístas tentam atrapalhar 77 

o que em épocas passadas não ocorria tanto e agora estranha isso pelo fato de que ocorre apenas hoje 78 

e que no andar dos próximos dias, do ano será esclarecido muitas coisas desse tipo. Sobre o 79 

Requerimento da Vereadora Clair, disse que foi muito oportunista e como é Presidente apenas vota 80 

em caso de empate, mas se fosse Vereador seria contra, pois a Vereadora já é sabedora de um Projeto 81 

existente no FUNASA que está liberado, onde nas próximas semanas deve entrar o Projeto para 82 

inclusão no Orçamento. Enquanto Administrações vendem caixa da água outras buscam solução, e já 83 

se tem um valor liberado pela FUNASA para dobrar a capacidade de água dos reservatórios, para 84 

colocar um recalque na bomba e furar o poço no Paredão, Projeto encaminhado por esta 85 

Administração estando liberado para licitação, um caso já solucionado que será encaminhado nos 86 

próximos dias. Em seguida a Vereadora fez uso da palavra dizendo que não era sabedora disso, e o 87 

Presidente respondeu-lhe que este assunto estava em pauta das discussões várias vezes. Nada mais 88 

havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 09 de abril de 89 

2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, 90 

que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e 91 

Senhor Secretário da Mesa. Sério, 26 de março de 2015.        92 

                                                                                           93 

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       94 

Presidente                  Vice - presidente         95 

 96 

 97 
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            98 

DELMO REMPEL 99 

      Secretário 100 

 101 


