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ATA Nº 011/2015 1 

 Aos  vinte e três (23) dias do mês de abril de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a décima primeira (11ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção 3 

Legislativa - Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes Vereadores: Alceu 4 

José Schütz, Clair Teresinha Ruggeri, Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Elsir José Manica, 5 

Elton 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 os 7 

trabalhos em nome de Deus. Em seguida a Senhora Vereadora Mareli de Teutônia fez uso da palavra. A 8 

mesma convidou os Vereadores a participarem do Curso que será realizado em Estrela referente à Política 9 

Regional na Prática, ao qual serão abordados assuntos como o Planejamento e Estratégia, Reforma Eleitoral 10 

e Comunicação. Em seguida o Senhor Presidente saudando os colegas Vereadores e demais presentes, 11 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA Nº 010/2015 da Sessão Ordinária, 12 

realizada em 16 de abril de 2015, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 13 

011/2015. OF. GAB. Nº 061/2015 – Encaminha Projeto de Lei nº 018/2015 e Projeto de Lei nº 019/2015. 14 

PROJETO DE LEI Nº 018/2015 - Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio administrativo com a 15 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ-GRAFOS - ECT, e dá outras providências. Baixado nas 16 

devidas Comissões para maiores estudos. PROJETO DE LEI Nº 019/2015 - Estabelece as funções e cria 17 

vagas de Agente Comunitário de Saúde, fixa o Piso Salarial, a partir de 01 de maio de 2015, indica recursos, 18 

e dá outras providências. Baixado nas devidas Comissões para maiores estudos. REQUERIMENTO Nº 19 

008/2015 – Autoria do Vereador Nadir Paulo Burghardt - Requer a Administração que realize a instalação 20 

da rede de água para os moradores Ilson Wagner e seu irmão, Carlos Wagner, Luís Blasi, Cido Lenhart, 21 

Gilmar Vedoi e Família Rodrigues de Picada Cruzinha até Colônia Sério, que ainda não possuem rede de 22 

água. Esta instalação pode ser incluída ao Projeto de Lei nº 014/2015. Aprovado por unanimidade. 23 

REQUERIMENTO Nº 009/2015 – Autoria do Vereador Delmo Rempel - Requer a Administração um 24 

auxílio financeiro a Associação Pró-Desenvolvimento de Araguari, no valor de R$ 8.000,00 reais para 25 

instalação do sinal da internet. Sendo que este sinal irá abranger a toda a localidade de Araguari, 26 

beneficiando a todos os moradores de lá. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 010/2015 – 27 

Autoria do Vereador Elton Adelar Althaus - Requer a Secretaria Competente a colocação de um mudo de 28 

contenção ou tela de concreto em frente à residência de Rainilda Schmitz pelo fato de que barranco é muito 29 

alto e com a chegada do inverno e as chuvas intensas pode ocasionar o deslizamento deste. Aprovado por 30 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 017/2015 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a 31 

Entidade “ESPAÇO ARTE”, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. OF. GAB. DG Nº 2088 32 

– Encaminha Processo de Contas referente ao exercício de 2013. Aprovado por unanimidade em 2º turno. 33 

NADIR PAULO BURGHARDT – Saudou a Mesa Diretora, Vereadores e demais presentes. Fez referencia 34 
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ao Requerimento de sua autoria, onde apontou a importância da aprovação do Requerimento para estas 35 

pessoas que menciona no mesmo. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: DELMO REMPEL: Saudou Presidente, 36 

Colegas Vereadores e demais visitantes. Agradeceu aos Vereadores pela aprovação de seu Requerimento. 37 

Pois todos sabem que no Município há sérias dificuldades em sinal de internet, o que hoje já passa a ser uma 38 

necessidade. Duas empresas foram procuradas para colocar o sinal da internet, dentre elas a Viabol e a 39 

Certel Net, em poucos dias apareceram os técnicos da Certel Net para avaliar a situação e posterirormente 40 

dar um retorno. Sendo assim foi agendada uma reunião em que o técnico já trouxe um projeto para mostrar 41 

como iria ser o funcionamento da mesma. Por ser da Certel poderia se utilizar os postes de luz, e a Empresa 42 

entraria com contra partida e o custo final seria de R$ 8.000,00 reais para colocar os quatro pontos, o 43 

Munícipe pagaria R$ 250,00 reais de instalação e o provedor, sendo que pagamento mensal vai conforme a 44 

velocidade que a pessoa deseja. Disse que conversou com o Prefeito sobre isso e o mesmo ficou 45 

impressionado com a agilidade desta empresa, pois é uma meta conseguir sinal de internet para o Município 46 

todo e mesmo a Prefeitura procurando por várias empresas nenhuma deu retorno e com esta poderia ser 47 

diferente, ao qual solicitou que entrasse em contato com a empresa para poder conseguir o sinal ao menos 48 

ainda para São Francisco que fica ao lado. Falou que o Prefeito mostrou preocupação com a situação do 49 

Município onde mês após mês a arrecadação cai e os gastos permanecem, porém por não ser um valor tão 50 

alto comprometeu-se em tentar ajudar. ALCEU JOSÉ SCHÜTZ: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e 51 

demais visitantes. Agradeceu ao Vereador Deolindo Ferri por ter cedido este mês de espaço para si. Falou 52 

que antigamente era de costume o Vereador ao iniciar sua fala cumprimentar o ouvinte da Rádio Sentinela, 53 

porém hoje isso não ocorre mais e seria muito bom se voltasse à transmissão da Sessão no Programa da 54 

Rádio por que é bom os ouvintes saberem o que acontece na Câmara. Agradeceu ao Presidente por ter 55 

atendido o seu pedido feito no ano passado sobre a criação de um Site para a Câmara, isso foi um passo 56 

muito grande que foi dado, pois todos conseguem ter acesso ao que ocorre na Câmara. Assim como o 57 

Vereador Delmo disse, é muito importante o sinal de internet no Município e estar sem a mesma é como se 58 

estivéssemos sem água e telefone, já passando a ser uma necessidade. Parabenizou a Administração por ter 59 

dado o “ponta pé” inicial da atualização da Lei Orgânica, Plano de Carreira, estas que estão muito 60 

desatualizadas. Solicitou ao Presidente da Câmara que o Regimento Interno também fosse atualizado. Sobre 61 

as Agentes de Saúde, disse que deveria se trazer alguém competente para falar dessa questão, pois somente 62 

assim os Vereadores estarão a par e saberão o que estão aprovando. Solicitou a Secretaria competente que 63 

reformasse os brinquedos da pracinha, pintando os mesmos e concertando os estragados. ELTON 64 

ADELAR ALTHAUS: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais visitantes. Agradeceu ao 65 

Secretário de Obras por ter atendido o seu pedido de roçada em Lavador e a patrolada será feita assim que a 66 

licença da pedreira for aprovada. Agradeceu aos Vereadores pela aprovação do seu pedido de Requerimento, 67 

onde visitou a residência desta Senhora, e o perigo é eminente caso ocorra um período de chuva muito 68 
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intenso, onde este barranco está propenso a desmoronar. E conversando com o Secretário de Obras o mesmo 69 

disse que colocaria um muro de contenção ou uma rede de concreto, alternativas que evitariam o 70 

deslizamento. Falou do pedido de um Requerimento que foi feito sobre a construção de uma parada de 71 

ônibus, ao qual foram feitos mais de um pedido e até o momento nada foi feito, e da mesma forma o 72 

Requerimento do Vereador Paulo, ao qual já fez este pedido também e os nomes das pessoas já estão com o 73 

Prefeito e quanto mais apoio melhor para ver se esta rede de água é feita. Sobre o Requerimento do 74 

Vereador Delmo, disse que conforme foi dito pelo mesmo, não se meche neste Projeto se investe este valor e 75 

posteriormente se faz outro projeto para as demais Comunidades, pois é uma importância muito grande a 76 

internet e o telefone que são usados atualmente para o trabalho. Nada mais havendo a constar, o Senhor 77 

Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 29 de abril de 2015, encerrou os trabalhos invocando 78 

a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada 79 

pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor Secretário da Mesa. Sério, 23 de abril de 2015.        80 
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                                                                                           82 

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       83 

Presidente                  Vice - presidente         84 
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DELMO REMPEL 92 

      Secretário 93 
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