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ATA Nº 007/2015 1 

 Aos  dezoito (18) dias do mês de março de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a sétima (7ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa 3 

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

Teresinha Ruggeri, Cleonir José Bergmann de Abreu, 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. Em seguida passou a palavra para a Veterinária 8 

Marcia que falou a respeito da Tuberculose, que ocorre em animais bovinos e suínos, falou da 9 

transmissão que pode ocorrer para o ser humano, das medidas que estão ocorrendo, dos sintomas, e 10 

da mesma forma tirou dúvidas dos Vereadores. Após o Senhor Presidente saudando os colegas 11 

Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA 12 

Nº 006/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 12 de março de 2015, foi aprovada por unanimidade. 13 

EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº007/2015. PROJETO DE LEI CM Nº 001/2015 - Reajusta 14 

Subsídios dos Agentes Políticos e dos Secretários Municipais, e dá outras providências. Aprovado 15 

por unanimidade. PROJETO DE LEI CM Nº 002/2015 - Reajusta Vencimentos do Pessoal Civil da 16 

Câmara de Vereadores, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 17 

PESSOAIS: CLAIR TERESINHA RUGGERI: Saudou Presidente, Vereadores e demais 18 

visitantes. Falou que faz parte de ser Vereador fazer uso da Tribuna e colocar a sua opinião, sendo 19 

lamentável não ocorrer à divulgação dessas falas, desejando que na nova Câmara tenha os recursos 20 

necessários para que haja a divulgação. Agradeceu a toda Comunidade e Diretoria da Paróquia pelo 21 

belo evento que ocorreu no final de semana, com a presença de muitas pessoas, agradeceu a 22 

Administração pelo transporte que deu na peregrinação. Criticou a Administração pelo que aconteceu 23 

quanto à participação das empresas na Feira, onde a Bandeira da Administração é ajudar as empresas 24 

a se estabelecerem no Município, mas na primeira reunião que ocorreu com as empresas locais cada 25 

uma se inscreveu para colocar o seus produtos na Feira, sendo que seria feita nova reunião com essas 26 

empresas e algumas não receberam o convite, mesmo indo atrás estas empresas não foram aceitas 27 

pelo fato de acharem que elas não teriam demanda suficiente, porém isso é uma questão da empresa e 28 

não do Município, se ela não tiver demanda deve ser cobrado posteriormente e não ir atrás de uma 29 

empresa de fora e colocar na Feira. A isso se referiu exclusivamente a empresa DANRU, ao qual já 30 

se afastou da mesma por achar que era questão política a empresa não receber ajuda, mas agora 31 

percebe que realmente não querem que ela se desenvolva no Município.  Após houve conversa sobre 32 
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este assunto, onde o Presidente colocou o que lhe foi passado e a Vereadora o que sabia a respeito da 33 

situação. Falou ser falta de respeito quando um Vereador faz um Requerimento e não recebe 34 

nenhuma resposta de volta, por mais que não exista Lei que obrigue o retorno acha inconveniente 35 

quando não o respondem, pois já faz mais de trinta dias que enviou os Requerimentos e ainda não 36 

obteve resposta. Disse que os Vereadores são fiscais e colocam o que as pessoas lhes pedem, porém 37 

também querem respostas. E sobre a questão da empresa disse que deve ser revista antes da Feira, 38 

por que é uma empresa estabelecida, que paga os seus impostos e gera empregos e ainda não há 39 

apoio, foi dito que seria uma Feira Municipal das empresas daqui, porém vê tudo sendo terceirizado 40 

para empresas de fora do Município. Agradeceu a Veterinária Marcia pelas colocações sobre a 41 

tuberculose, algo que deveria ser levado ao interior para os agricultores, mostrando as imagens a eles 42 

para que aprendam a identificar o problema, pois somente assim que começará a conscientização dos 43 

mesmos. NADIR PAULO BURGHARDT: Saudou Presidente, Vereadores e demais visitantes. 44 

Solicitou ao Secretário de Obras que fossem realizadas as roçadas das estradas gerais de Lavador, 45 

Colônia Sério saindo em Sampaio, pois o mato está tomando conta e da mesma forma trechos de 46 

estradas que precisam ser recuperados. Também solicitou a limpeza do Cemitério Municipal, pois o 47 

mesmo está com um muro bonito, mas cheio de mato ficando uma situação desconfortável para a 48 

Comunidade aquela vista. Também fez pedido ao setor competente da iluminação pública que 49 

realizassem os seus pedidos, onde há inclusive uma que já fez há dois anos e ainda não foi atendida, 50 

por isso pede que estas luminárias sejam arrumadas o mais breve possível. Falou que o pessoal que 51 

trabalha no Conselho Tutelar reclamou a respeito do telefone, pois o mesmo não funciona e as 52 

pessoas não conseguem contato com eles, o celular na maioria das vezes não pega e muitas pessoas 53 

não tem este número o que dificulta ainda mais, por isso solicita que seja arrumado o telefone fixo 54 

deles. Disse que nos outros Municípios o Conselho Tutelar ganhou um carro, e aqui toda a 55 

documentação estava na Prefeitura para que também ganhassem esse carro, porém não saiu daqui e 56 

por isso não ganharam este carro que seria muito importante para o Conselho não depender mais de 57 

carros da Prefeitura. Disse que há três semanas ocorreu um caso com um rapaz que precisava ser 58 

atendido no plantão no Hospital, porém o mesmo teve que aguardar por horas para receber o 59 

atendimento do médico, uma situação que não pode ocorrer, por isso solicita ao Secretário que 60 

verifique esta questão. DELMO REMPEL: Saudou Presidente, Vereadores e demais visitantes. 61 

Solicitou ao órgão competente que arrumasse a estrada que liga Araguari ao outro lado, a mesma já 62 

foi usada para transito do micro ônibus que leva as crianças para a escola, mas agora está 63 

intransitável. Falou a respeito do convite do Presidente do Sindicato para participação da 64 

manifestação em Arroio do Meio que ocorrerá no dia 27, ao qual não entendeu e ainda não entende o 65 
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objetivo desta manifestação, o que sabe é que têm várias empresas envolvidas no Vale do Taquari e 66 

que estão na mesma pendência como aqui do Município como é o caso da Promilk e muitas outras 67 

empresas ao qual citou o nome. Este movimento não será contra uma empresa e sim contra a situação 68 

que há. Falou que a empresa pediu uma recuperação judicial com prazo estabelecido pela Justiça, ao 69 

qual obedecerem este prazo apresentaram o plano de recuperação judicial que deveria ser repassado a 70 

todos credores via comunicado e com a marcação de uma Assembleia para ver se estes credores 71 

aceitavam este plano de recuperação, colocou que até o momento não ocorreu nada. Questionou o 72 

papel da Justiça que não se manifestou quanto a isso, eles deveriam cobrar das empresas os planos, 73 

os prazos para os pagamentos por que se não apresentarem um prazo definido a empresa pode 74 

decretar falência pela Lei, aparentando assim que nem os Juízes se interessam com isso. Explicou 75 

como as Leis funcionam contra o pequeno credor que apenas recebe se sobrar algo, como se isso 76 

ocorresse. Mostrou sua indignação de como os produtores estão sendo tratados pelas empresas que 77 

deixaram as pessoas com uma mão na frente e outra atrás. E para si a manifestação deveria ser 78 

direcionada a um local de uma empresa obrigando assim que algum representante deles venha 79 

negociar essa situação. Disse que as colocações da Veterinária foram muito boas e que já era sabedor 80 

dessa questão da tuberculose e brucelose, onde ainda não há Lei que obrigue, mas certamente será 81 

feita uma, pois não ficará fora do mercado tanto para consumo de carne como para produção de leite 82 

onde logo mais as empresas e os frigoríficos não receberão mais os produtos sem saber se há a 83 

sanidade. DEOLINDO FERRI: Saudou Presidente, Vereadores e demais visitantes. Falou a respeito 84 

do Dia Internacional da Mulher que ocorreu no dia 08 de março no Município, um evento que contou 85 

com a participação de várias mulheres de todo o Vale do Taquari. E no dia 12 de março ocorreu em 86 

Santa Clara o encontro dos representantes do Sindicato onde foi combinada a viagem a Brasília no 87 

mês de agosto, para participação da Marcha da Margarida, neste encontro ocorreram muitos elogios 88 

ao evento que havia acontecido no Munícipio, onde as pessoas foram muito bem recebidas. Disse 89 

que a Festa do São José foi muito boa, com a presença de muitas pessoas, porém pouca participação 90 

das Comunidades locais. Convidou a todos para participarem do Festival de Cultura, Turismo e 91 

Gastronomia que ocorrerá no Município nos dias 20, 21 e 22 de março, onde conta a participação de 92 

todos, e problemas podem ocorrer e devem ser revistos após a Feira. Desejou os pesares aos 93 

familiares de Lívio José Bieger de Alto Arroio Alegre, uma pessoa muito presente na Comunidade. 94 

Agradeceu a presença da Veterinária Marcia que explicou a respeito da tuberculose, onde fica sentido 95 

os animais que são sacrificados por causa disso e as pessoas acabam perdendo estes animais. Sobre 96 

as estradas e roçadas disse que é algo normal, pois sempre que pode solicita ao Secretário que sejam 97 

arrumadas e roçadas, onde o mesmo lhe disse que apenas aguarde o Evento passar e as silagens 98 
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terminarem, pois assim teria máquinas e pessoal disponível para fazer estes serviços. MARCIANO 99 

ANTÔNIO FAVARETTO: Saudou Vereadores e demais visitantes. Agradeceu a Diretoria da 100 

Paróquia pela festa organizada, estando de parabéns. A respeito da Feira falou que às vezes ocorrem 101 

algumas controvérsias por haver afobação ou por achar que se pode espera, porém não é assim, e irá 102 

pesquisar esta história que a Vereadora Clair falou a respeito da Empresa, mas em conversa com o 103 

pessoal da organização os mesmos falaram que a representante havia dito que não participaria e na 104 

data de ontem veio solicitar um stand ao qual já estavam todos alugados. Disse que deveria se 105 

analisar os fatos reais antes de cobrar, bem como foi tentado negociar com todos os comércios locais 106 

para colocarem restaurante e nenhum aceitou, por isso que trouxeram de Boqueirão do Leão sendo 107 

que é sabedor disso por ter participado dessas negociações. Que ao se falar de algo se deve saber o 108 

que diz, pois tudo foi oferecido primeiramente para o pessoal de Sério. Convidou a todos os 109 

Vereadores para participarem no sábado da Reunião da AVAT, com início às 8 horas e 30 minutos 110 

com café da manhã e após recepção dos Vereadores visitantes que serão em torno de 50 pessoas, isso 111 

na Câmara nova. Falou que o Município tende a ser fantasma mesmo, mas por causa da política que 112 

atrasa o Município, enquanto tem meia dúzia ajudando também tem meia dúzia criticando e isso vem 113 

de Administração para Administração, tanto que têm em mãos as denúncias feitas a respeito da Feira, 114 

estas que feitas antes do evento e que irá comentar após a Feira para verem o que a política faz no 115 

Município, o que pessoas querem que aconteça, denúncias inteiramente de interesse político. Nada 116 

mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o dia 26 de 117 

março de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a 118 

presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- 119 

Presidente e Senhor Secretário da Mesa. Sério, 18 de março de 2015.        120 

                121 

                                                                            122 

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       123 

Presidente                  Vice - presidente         124 

 125 

 126 

            127 

DELMO REMPEL 128 

      Secretário 129 

 130 


