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ATA Nº 001/2016

Aos quatro (04) dias do mês de  fevereiro de dois mil e dezesseis, nas dependências da Câmara

Municipal de Vereadores, foi realizada a primeira (1ª) Reunião Ordinária da Quarta 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  Cândido  e  Nadir  Paulo  Burghardt.

Precedeu-se  a  escolha  das  Comissões  Permanentes  em plenário  que  foram votados  e  aprovados  da

seguinte  maneira: Comissão  de  Justiça  e  Redação:  Presidente:  Nadir  Paulo  Burghardt,  Relator:

Marciano  Antônio  Favaretto  e  Secretário:  Mario  Antônio  Candido.  Comissão  de  Finanças  e

Orçamento:  Presidente:  Delmo  Rempel, Relator:  Mario  Antônio  Candido e  Secretário:  Marciano

Antônio  Favaretto.  Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos:  Presidente:  Clair  Teresinha  Ruggeri,

Relator: Delmo Rempel e Secretário: Cleonir José Bergmann de Abreu. Comissão de Educação, Saúde,

Meio Ambiente e  Ação Social:  Presidente:  Cleonir  José Bergmann de  Abreu,  Relator:  Nadir  Paulo

Burghardt e Secretário: Clair Teresinha Ruggeri. Verificada a presença de número regimental, o Senhor

Presidente, Deolindo Ferri, abriu os trabalhos em nome de Deus. Em seguida convidou o Senhor Sadir

Capoani para fazer o uso da palavra, o mesmo apresentou o Plano Municipal de Ações para o Combate

ao Mosquito Aedes Aegypti, elaborado pela Secretaria Municipal da Saúde de Sério, após a apresentação

esclareceu dúvidas que surgiram por parte dos Edis. Após fez uso da palavra o Senhor Marcos Gonzatti

que convidou a todos para participarem da 26ª Festa do Rei do Motorista a realizar-se no dia 14 de

fevereiro de 2016 em Paredão-Sério. Explicou que no mesmo dia ocorrerá também a escolha do Rei do

Motorista. Também falou sobre os planos em se instalar aviários no Município com o apoio da Cosuel,

solicitando o apoio dos Vereadores para esta causa.  Dando sequência o Senhor presidente saudando os

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

Em seguida  solicitou que o mesmo procedesse na leitura da ata nº 044 de 2015.  ATA Nº 044/2015 da

Sessão Ordinária, realizada em 29 de dezembro de 2015, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE:

Conforme Boletim nº001/2016.  Não teve  Vereador  inscrito  no Expediente. ORDEM DO DIA: OF.

GAB. Nº 012/2016 – Encaminha Projeto de Lei nº 001/2016, Projeto de Lei nº 002/2016, Projeto de Lei

nº 003/2016, Projeto de Lei nº 004/2016, Balancete da Receita,  Despesa e Verificação dos meses de

dezembro/2015  e  janeiro/2016  e  Folha  de  pagamento  referente  aos  meses  de  dezembro/2015  e

janeiro/2016.  PROJETO DE LEI  Nº  001/2016  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um Crédito

Especial de até R$ 210.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura.

Aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 002/2016-Autoriza o Poder Executivo a contratar,

em situação de emergência e atendendo  excepcional interesse público, temporariamente, profissionais
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para os cargos e funções que menciona, e dá outras providências.  Aprovado  por  unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 003/2016 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de até R$

142.500,00,  no  orçamento  municipal  vigente  e  indica  recursos  para  sua  cobertura.  Aprovado  por

unanimidade.  PROJETO DE LEI  Nº  004/2016  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um Crédito

Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de até R$ 200.000,00 e indica recursos para sua

cobertura.  Aprovado por  unanimidade.  OFÍCIO Nº  001/2016 –  Encaminhamento  de  Indicação para

Formação das Comissões Permanentes. Segue em anexo. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES

PESSOAIS:  ELSIR JOSÉ MANICA:  Saudou Presidente,  Colegas  Vereadores  e  demais  presentes.

Desejou um bom trabalho a nova mesa Diretora e da mesma forma aos Colegas Vereadores, ainda mais

neste ano político, onde podem vir a ocorrer divergências a mais do que ocorreram nos três anos que já se

passaram, porém espera que todos saibam entender e compreender as situações e que avaliem bem antes

de se manifestarem. Assegurou que o ano inicia com bons Projetos, estes que são importantes para o

Município e que foram aprovados pelos Colegas Vereadores, ao qual agradeceu por isso. Falou um pouco

sobre cada Projeto e o motivo pelo qual foram feitos e enviados a Câmara. Além dos Projetos anunciou a

retirada do Decreto da Suspensão das três horas de máquinas, esta ação que foi muito criticada, porém

ocorreu como prevenção, para economizar um pouco. E da mesma forma será retirado o Decreto de

Turno Único as sextas-feiras, onde este mês o mesmo ainda vigorará e a partir do mês que vem não terá

mais  Turno  Único  nas  sextas-feiras.  MARCIANO  ANTÔNIO  FAVARETTO:  Desejou  um  bom

trabalho a nova Mesa Diretora e da mesma forma aos Colegas Vereadores. Agradeceu a compreensão dos

Colegas por terem aprovados os quatro Projetos que foram enviados a Câmara na primeira Sessão. Estes

Projeto que são de extrema importância, verbas que estão para serem licitadas e se não fossem votados

nesta data levaria mais tempo até que tudo é encaminhado legalmente. Sendo que esta aprovação é um

sinal de que os Vereadores querem ter um bom ano de trabalho. Também falou sobre as três horas de

máquinas, ao qual foi retirado o Decreto, onde no ano passado chegou a dar um momento de pavor nas

Prefeituras, e com isso foram contidas várias coisas, mas o Município conseguiu encerrar o ano com as

obras em andamento e fechou o ano com o caixa positivo, ao qual acredita que neste ano as coisas voltam

a normalidade. Falou das emedas que estão liberadas e o respectivo destino, bem como o leilão que

ocorrerá do maquinário que está mais sendo utilizado, ocupando apenas espaço no Parque de Máquinas.

Disse que foi liberado mais uma parcela do valor destinado a Escola Rural, porém a verba destinada a

perfuração do poço artesiano vindoura da FUNASA está  trancada,  foram feitas três  entregas,  com a

liberação de 50 mil reais apenas para licitação que já foi feita, e até o momento não está sendo depositado

o restante do valor, onde segundo a FUNASA a partir de março começa a liberação deste dinheiro, porém

não sabe se isto ocorrerá. A respeito do núcleo de frangos do projeto da COSUEL, disse que vê com bons
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olhos, sendo um investimento para o Município que não perde com isso, pois a COSUEL corre o risco de

sofrer uma crise, mas o Município investe em terraplanagem, além dos retornos que para o Município

não falham pelo fato de não sair nenhuma carga de ração sem nota e nenhum frango sem nota, sem contar

os funcionários que trabalharão ali terão que morar aqui, e por isso apoia esta ideia e não vê motivos para

não ter o apoio dos demais Vereadores. Convidou a todos para participarem da Festa em Paredão, A Festa

do Motorista que ocorrerá em fevereiro. DEOLINDO FERRI: Saudou aos Colegas Vereadores e demais

presentes, agradeceu a presença do Sadir que veio falar a respeito do Programa e Combate ao mosquito,

também agradeceu ao Marcos Gonzatti, pelo convite para a Festa do Padroeiro e também sobre o que

falou a respeito dos aviários que querem construir no Município, onde vê que será uma grande vantagem

para  o  Município.  Desejou  os  pesares  aos  familiares  de Hedvig  Hammes  Rempel,  mãe  do  colega

Vereador Delmo Rempel, aos familiares de Pedro Hammes e também aos familiares de Nelmi Clarinha

Dartora Corbelini. Referente aos Projetos de Lei que foram enviados a Câmara, disse que os mesmos

foram aprovados, porém os Vereadores estão aguardando o serviço. Pelo fato de ser uma vergonha o

estado em que estão as estradas no Município, além da capoeira que tem nas margens das mesmas, isso

ocasionado pelo período de chuvas que ocorreu em dezembro e em janeiro a maioria dos funcionários

estava de férias o que acabou complicando com tudo, além dos imprevistos que ocorreram com máquinas

estragadas. Por isso se em um ou dois meses não melhorar esta situação os Colegas Vereadores podem

reclamar por que tem o direito de fazer isso e motivos também. Agradeceu a presença do representante

do Jornal O Boqueirão, que lhe procurou para renovar o contrato com o Jornal, este que será de 5 meses

já  que  é  um  ano  Eleitoral,  o  valor  da  mensalidade  ficou  para  R$  700,00  reais,  onde  o  mesmo

acompanhará as Sessões para colocar no Jornal as informações. Sobre a Rádio disse que conversará com

o Presidente da Rádio para tentar chegar em um acordo, pois a Câmara não pode repassar nenhum valor,

restando apenas a solução de cada Vereador pagar uma quantia por mês para transmissão das Sessões.

Nada mais  havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 11 de

fevereiro de 2016, 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, 04 de fevereiro de 2016. 

DEOLINDO FERRI              MARIO ANTÔNIO CANDIDO
  Presidente   Vice – presidente       

          
MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO
      Secretário
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