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ATA Nº 021/2015 1 

 Aos  dois (02) dias do mês de julho de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima primeira (21ª) Reunião Ordinária da Terceira 3 

Seção Legislativa - Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes 4 

Vereadores: Clair Teresinha Ruggeri, Décio Picoli, 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. Após o Senhor Presidente saudando os colegas 8 

Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA 9 

Nº 020/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 25 de junho de 2015, foi aprovada por unanimidade. 10 

EXPEDIENTE: OF. GAB. Nº 095/2015 – Encaminha Projeto de Lei nº 033/2015. PROJETO DE 11 

LEI Nº 033/2015 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a casa de passagem do vale, 12 

objetivando a concessão de subvenção financeira mensal, e dá outras providências. Aprovado por 13 

unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: DÉCIO PICOLI: Saudou Presidente, Colegas 14 

Vereadores e demais presentes. Agradeceu ao Vereador Cleonir que nunca se esquece de ceder um 15 

mês a cada ano para o suplente, ao qual gostaria que todos os Vereadores também tomassem esta 16 

atitude. Disse que às vezes pensa em desistir da política, porém sempre é muito bom conversar com o 17 

povo e ouvir as novidades. Onde inclusive foi lhe solicitado que voltasse a morar no Município, 18 

tendo como oferta uma casa para morar ao qual não precisaria pagar o aluguel, com isso disse que 19 

também gostaria de ganhar a menos uma a duas vezes ao ano um rancho. Falou que estão ocorrendo 20 

muitas reclamações, inclusive dos Vereadores, promessas que não estão sendo cumpridas, pois quem 21 

semeia inço colhe inço. Desejando que um dia ninguém use mais o dinheiro para compra de votos e 22 

isso ocorrerá se os Vereadores tomarem esta decisão num conjunto e fizerem valer isso. Nada mais 23 

havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 16 de julho de 24 

2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a presente Ata, 25 

que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor 26 

Secretário da Mesa. Sério, 02 de julho de 2015.        27 
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MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       30 

Presidente                  Vice - presidente         31 
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DELMO REMPEL 34 

      Secretário 35 
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