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ATA Nº 001/2015 1 

 Aos cinco (05) dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a primeira (1ª) 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 Mânica, Elton Adelar 5 

Althaus, Marciano Antônio Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir Paulo Burghardt. Precedeu-se a 6 

escolha das Comissões Permanentes em plenário que foram votados e aprovados da seguinte maneira: 7 

Comissão de Justiça e Redação: Presidente:  Delmo Rempel, Relator: Mario Antônio Candido e 8 

Secretário: Deolindo Ferri. Comissão de Finanças e Orçamento: Presidente: Nadir Paulo Burghardt, 9 

Relator: Deolindo Ferri e Secretário: Mario Antônio Candido. Comissão de Obras e Serviços Públicos: 10 

Presidente: Cleonir José Bergmann de Abreu, Relator: Nadir Paulo Burghardt e Secretário: Clair Teresinha 11 

Ruggeri. Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social: Presidente:  Clair Teresinha 12 

Ruggeri, Relator: Delmo Rempel e Secretário: Cleonir José Bergmann de Abreu. Verificada a presença de 13 

número regimental, o Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. 14 

Em seguida convidou a Senhora Cléria Ogliari, dona do Jornal O Boqueirão a fazer o uso da palavra, a 15 

mesma falou a respeito do Jornal, dos serviços e publicações que realiza bem como passou o valor mensal 16 

caso ocorra o contrato com o Jornal. Após fez uso da palavra o Senhor Marcos Gonzatti que convidou a 17 

todos para participarem da 25ª Festa de São Cristóvão a realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2015 em 18 

Paredão-Sério. Explicou que no mesmo dia ocorrerá também a escolha do Rei do Motorista. Dando 19 

sequencia o Senhor presidente saudando os colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário 20 

que fizesse a leitura de uma mensagem. Em seguida nomeou a Senhora Vereadora Clair Teresinha Ruggeri 21 

como segunda secretária solicitando que a mesma procedesse na leitura da ata nº 044 de 2014. ATA Nº 22 

044/2014 da Sessão Ordinária, realizada em 23 de dezembro de 2014, foi aprovada por unanimidade. 23 

EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº001/2015. Não teve Vereador inscrito no Expediente. ORDEM DO 24 

DIA: OF. GAB. Nº 012/2015 – Encaminha Projeto de Lei nº 001/2015. PROJETO DE LEI Nº 001/2015 – 25 

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Hospital de Caridade São José de Sério, visando o 26 

atendimento à Saúde. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 001/2015 – Requer junto a 27 

Administração que planeje uma área de lazer nos terrenos entre meio as casinhas populares, pois tem muitas 28 

crianças naquele local e ficam brincando na rua por conta de não terem outro local. Aprovado por 29 

unanimidade. REQUERIMENTO Nº 002/2015 – Requer junto a Administração que planeje uma maneira 30 

de segurar as crianças ao meio dia no Projeto, como sempre aconteceu para que as mães possam trabalhar 31 

sem preocupações. Aprovado por unanimidade. OFICIO Nº 001/2015 - Encaminhamento de Indicação para 32 

Formação das Comissões Permanentes. Segue em anexo. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 33 

PESSOAIS: NADIR PAULO BURGHARDT: Saudou presidente, colegas e demais visitantes, imprensa 34 

escrita e falada. Desejou um bom trabalho a nova Mesa Diretora que tenha sucesso e êxito durante o ano 35 

podendo sempre contar com seu apoio. Solicitou ao Secretário de Obras que agilizasse o serviço de arrumar 36 

as estradas gerais, pois as mesmas estão em péssimas condições e da mesma forma as entradas para as 37 
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residências, aos quais poucas estão arrumadas e em boas condições. Aonde pessoas de outros Municípios 38 

chegam a fazer piadas das péssimas condições das estradas do Município, sendo muito lamentável isso. 39 

Falou a respeito da Rádio Comunitária, ao qual a Prefeitura deveria achar uma solução de poder ajudar a 40 

mesma, pois ela faz muita falta para transmitir tanto as Sessões da Câmara como a programação normal, 41 

onde enfrenta dificuldades para se manter. A respeito do Requerimento da Colega Vereadora Clair, disse 42 

que já solicitou isso também, porem não através de requerimento e que essas crianças merecem um lugar 43 

digno para poderem brincar. DEOLINDO FERRI: Saudou a nova Mesa Diretora, colegas e demais 44 

visitantes, imprensa escrita e falada. Reforçou as palavras do Vereador Nadir com relação às condições das 45 

estradas que não estão boas, mas isso também se deve ao grande número de chuvas que estão ocorrendo, 46 

pois antes disso as estradas haviam sido recuperadas, mas agora já estão precárias novamente, porém crê que 47 

com o tempo será resolvido isso. A respeito da nova Câmara, ao qual achava que a primeira Sessão seria lá, 48 

disse que para o final do mês esse é o esperado, pois parte dos móveis já chegaram. Desejou a todos um bom 49 

ano, com um bom trabalho em equipe. CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU: Saudou presidente, 50 

colegas e demais visitantes, imprensa escrita e falada, desejando que seja realizado um bom trabalho neste 51 

ano em prol dos munícipes. Começou sua fala a respeito dos mosquitos, uma situação que já está se 52 

tornando insuportável de tanto que tem, solicitando que seja dobrada a quantidade do veneno para mosquitos 53 

já que está ocorrendo um grande volume de chuvas, pois do jeito que está não dá mais. Ressaltou o seu 54 

pedido, já feito, a respeito dos acessos as residências, principalmente na residência de Adão Flores, um 55 

pedido que não entende do por que da demora de ser atendido, pois naquela residência um dos moradores 56 

está com problemas de saúde e o próprio motorista da Saúde reclamou por causa da má qualidade deste 57 

acesso que já está intransitável. Mostrou sua indignação quanto ao que está sendo falando sobre os 58 

funcionários não quererem trabalhar quando na verdade o que ocorre é a desmotivação para com eles, pois 59 

desmotivados os funcionários não produzem, eles precisam ser tratados como gente e não como bichos. 60 

Falou que a culpa não é dos funcionários quando não há organização dentro do setor em que trabalham, a 61 

função deles é apenas de fazer o que o chefe manda e se as coisas nãos estão dando certo os responsáveis 62 

não são eles que apenas seguem ordens. MARIO ANTÔNIO CANDIDO: Saudou presidente, colegas e 63 

demais visitantes, imprensa escrita e falada. Falou do seu contentamento em poder fazer parte da Mesa 64 

Diretora no ano de 2014 como Vice-Presidente e desejou a nova Mesa Diretora um Feliz 2015 de muitas 65 

realizações e muita união, onde para si foi muito difícil à última reunião pelo fato do falecimento de sua mãe 66 

motivo pelo qual se retirou antes do término da Sessão, não podendo desejar um bom ano a todos e não 67 

podendo participar do encerramento, por isso desejou a todos um Feliz 2015 na primeira Sessão. CLAIR 68 

TERESINHA RUGGERI: Saudou presidente, colegas e demais visitantes, imprensa escrita e falada. 69 

Desejou a nova Mesa Diretora muito sucesso e que saibam conduzir com êxito este ano de 2015, onde tem 70 

muito que fazer desejando que não fique apenas no papel o que dizem e que sim se concretize de fato, pois 71 

há muito tempo que vem se falando da Lei Orgânica, do Regimento Interno e de um Assessor Jurídico, mas 72 

nada acontece. Porém para este ano irá cobrar do Presidente isso, pois foi uma promessa sua na última 73 

Sessão. Sobre os Requerimentos de sua autoria, disse que em conversa com as responsáveis do Projeto as 74 
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mesmas lhe informaram que a Educação estava responsável sobre isso, pois o Programa havia mudado por 75 

isso as crianças não estavam mais sendo atendidas ao meio dia, porém para si não pode ser assim, pois as 76 

mães dessas crianças contavam com isso pelo fato de terem onde deixar as crianças neste horário, já que as 77 

mesmas trabalham. Falou que é necessário se impor e montar um cronograma bem distribuído entre quem 78 

ficaria de meio dia responsável por cuidar dessas crianças, e por este motivo resolveu fazer por escrito um 79 

pedido para poder provar que este pedido foi feito sim. Quanto às casas populares, sempre se tinha o 80 

planejamento em fazer entre as casas populares uma pracinha, um local para as crianças poderem brincar, 81 

porém ao realizar uma visita lá viu que isso não ocorreu, ao invés disso se formou um matagal naquele local. 82 

Falou sobre o descaso que ocorreu com o pessoal de lá, que ao pedirem para ser aberto o bueiro foi dito a 83 

eles que pegassem a pá e a enxada e mesmo fizessem, porém todo mundo paga imposto, limpeza pública e é 84 

responsabilidade do Município fazer isso, solicitando que sejam tomadas providências para esta água dos 85 

bueiros e para este canteiro. Quanto ao Projeto que estava em pauta disse que é sempre favorável, porém 86 

gostaria que fosse enviado o plano de trabalho para que possam ficar a par a destinação deste dinheiro por 87 

funcionário, sendo que sempre é favorável ao que diz respeito à saúde. Sobre os mosquitos também iria falar 88 

sobre, mas o Vereador Cleonir já tomou a sua frente e torna as palavras dele as suas, que se coloquem mais 89 

vezes o veneno e que se tome alguma providência. Falou que no dia 08 de março o Encontro Regional da 90 

Mulher será novamente no Município e da mesma forma falou sobre a Festa do Padroeiro que ocorrerá em 91 

15 de março com animação de San Marino desejando que estes eventos já sejam bem divulgados. Nada mais 92 

havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 12 de fevereiro de 93 

2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que 94 

depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor Secretário 95 

da Mesa. Sério, 05 de fevereiro de 2015.                       96 
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MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       100 

Presidente         Vice - presidente         101 
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DELMO REMPEL 106 

      Secretário 107 
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