
ATA Nº 022/2016

Aos catorze (14) dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, nas dependências da Câmara Municipal de

Vereadores,  foi  realizada a  vigésima  segunda (22ª)  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, Luciano José da Silva, Marciano Antônio Favaretto,

Mario Antônio Cândido, Nadir Paulo Burghardt e Sandra Regina Brandt Werner. Verificada a presença de número

regimental, o Senhor Presidente, Deolindo Ferri, abriu os trabalhos em nome de Deus. Após saudando os colegas

Vereadores  e  demais  presentes  o  Senhor  Presidente  solicitou  ao  Secretário  que  fizesse  a  leitura  de  uma

mensagem. Após solicitou que a Vice-Secretária realizasse a leitura da ata nº 021 de 2016. ATA Nº 021/2016 da

Sessão Ordinária, realizada em 07 de julho de 2016, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme

Boletim nº022/2016.  OF. GAB. Nº 065/2016 –  Encaminha Projeto de Lei nº 026/2016, Projeto de Lei nº

027/2016.  PROJETO DE LEI  Nº  026/2016  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  custear  despesas  com a

organização e promoção da etapa estadual de corrida de aventura do Circuito Trilhas e Montanhas, que

ocorrerá nos dias 16 e 17 do corrente mês em Sério, e dá outras providências.  Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI  Nº  027/2016  –  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um Crédito  Suplementar  no

orçamento municipal vigente, no valor de R$ 75.000,00 e indica recursos para sua cobertura.  Aprovado por

unanimidade.  PROJETO DE LEI CM Nº 004/2016 –  Fixa os subsídios do Prefeito  e do Vice-prefeito  do

Município  de  Sério  para  a  legislatura  2017/2020,  e  dá  outras  providências.  Aprovado  por  unanimidade.

PROJETO  DE  LEI  CM  Nº  005/2016  –  Fixa  o  subsídio  dos  Vereadores  do  Município  de  Sério  para  a

Legislatura  2017/2020,  e  dá  outras  providências.  Aprovado  por  unanimidade.  PROJETO DE LEI  CM Nº

006/2016 – Fixa o subsídio dos Secretários Municipais do Município de Sério para a Legislatura 2017/2020, e dá

outras  providências.  Aprovado  por  unanimidade.  SANDRA  REGINA  BRANDT  WERNER:  Saudou

Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Falou a respeito do Projeto de Lei nº 026, ao qual é um

evento  importante  para  o  Município,  que  ajudará  ao  Hospital  através  da  arrecadação  do  valor  no  almoço.

Convidou a todos para participarem deste evento, e explicou a cerca dos valores das doações, sendo que R$

6.000,00 (seis mil reais) são de patrocínio do Banrisul. Também serão distribuídas gratuitamente camisetas e

serão  entregues  medalhas  aos  ganhadores.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  SANDRA REGINA BRANDT

WERNER: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Disse que é a primeira vez que faz

uso na Tribuna e que estava nervosa por isso. Falou a respeito da viagem que realizou a Brasília, ao qual

ainda está muito emocionada, devido a importância desta viagem e do conhecimento que adquiriu em uma

dessas oportunidades,  pois a vida é feita de oportunidades e  quando se pode deve-se abraçar  a chance.

Relatou que a ida a Brasília já era um desejo seu desde Secretária, porém nunca conseguiu ir e agora como

Vereadora teve esta chance. Comentou que os frutos desta viagem serão colhidos no futuro, onde nunca

imaginou sair de Sério, ir a Brasília e lá se sentir em casa, onde todos os Vereadores se um dia puderem

precisam realizar uma viagem como esta. Falou que esteve no Plenário dos Deputados, ao qual os mesmos

estão  passando  por  um momento  bem difícil,  onde  votaram para  o  Presidente  da  Câmara,  e  se  Alceu

Moreira, Deputado Federal fez votos em Sério, ele é merecedor, pois apesar de não ser do mesmo partido

que ele, o mesmo recebeu-os muito bem. Também falou a respeito da Feira de Ciências ao qual novamente a
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Escola Municipal levará três trabalhos para a Afubra, sendo um grande orgulho, pois deste 2013 estão sendo

levados todos os anos Projetos de Pesquisa dos alunos, tendo que ser este o foco para o crescimento de uma

Comunidade Escolar e de um Município. Sendo que a Expoagro Afubra não é um evento qualquer, sendo

que estes são frutos do trabalho realizado. Agradeceu ao Vereador que passou pela Feira assistiu e se dedicou

aos  alunos.  Falou  sobre  o  evento  que  ocorrerá  no  final  de  semana,  ao  qual  se  ouve  tantas  críticas

relacionadas ao Turismo e ao Paulinho, estas críticas que não deveriam ocorrer já que este é o Terceiro

circuito que ocorrerá aqui com mais de mil pessoas em um final de semana, rendendo apenas lucro e quase

nada de despesas ao Município, devendo ser reconhecido o trabalho que o Vice-Prefeito Paulinho realiza.

Relatou que se sente muito feliz e emocionada e se é para ser assim sempre estará disposta a lutar pelo bem

do Município.  CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU:  Saudou Presidente, Colegas Vereadores e

demais presentes. Desejou os pesares aos familiares da Irmã Zaggo que foi moradora do Município desde

sempre. Falou sobre a Feira de Ciências, ao qual nos quatro anos gostaria de ter acompanhado, mas devido o

seu horário de trabalho não podia participar e agora como está licenciado pode se fazer presente, sendo um

prazer poder participar, pois desta forma se sente mais útil quando tem esta oportunidade de poder participar

e  acompanhar  as  coisas  de  perto.  Elogiou a  equipe  que  organizou,  e  as  professoras  que  se  dedicaram,

achando muito legal o interesse das crianças que se dedicaram para realizar as apresentações e a elaboração

dos trabalhos. Sendo bom quando uma pessoa se dedica e colhe resultados desta dedicação, pois motiva as

pessoas a se dedicarem mais, sendo louvável a parceria que Afubra tem nestes eventos. Falou a respeito da

telefonia e internet, ao qual foi colocado telefone e internet em algumas casas em Colônia Sério e que está

funcionando muito bem, porém tem um custo muito alto e algumas pessoas não tem condições de colocar,

ficando sentido com isso, pois não tiveram nenhuma participação pública para esta instalação. Solicitou que

a Administração visse a possibilidade de cedência da torre que fica em Arroio Alegre, pra cima da Igreja

Santa Cecília nas terras de Décio Krohn, para a empresa que fez a instalação do telefone, pois eles gostariam

de colocar um aparelho lá para emitir o sinal para Alto Arroio Alegre até que eles tenham uma outra torre.

Sendo que assim daria uma oportunidade para aquela comunidade ter também este sinal de telefone. Falou a

respeito dos Projetos dos Salários, que foram votados e aprovados nesta Sessão sem aumento nenhum, onde

o salário permanecerá desta forma na próxima gestão, só podendo ser realizada a reposição salarial.  Nada

mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 20 de julho 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, 14

de julho de 2016. 

DEOLINDO FERRI              MARIO ANTÔNIO CANDIDO
Presidente   Vice – presidente       

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO
Secretário
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