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ATA N 039/2019 

 

Aos vinte e um dias (21) dias do mês de novembro de dois mil e dezenove (2019), nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima nona (39ª) Reunião Ordinária, da Terceira Seção Legislativa 

– Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes vereadores: Cleonir José 

Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, Mario Antônio Candido, Marciano Antônio 

Favaretto, Guilherme Samuel Hickmann, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti Maffi e Tiago André Ariotti, 

após verificada a presença do número regimental, o Senhor Presidente, Tiago André Ariotti, abriu os trabalhos 

em nome de Deus, saudando colegas Vereadores e demais presentes, em seguida solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura de uma mensagem. Após, solicitou que fizesse a leitura da Ata nº 038/2019. ATA Nº 038/2019 

da Sessão Ordinária, realizada em quatorze de novembro, de dois mil e dezenove (2019), foi aprovada por 

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 039/2019, o Vereador Marciano Favaretto falou no 

expediente, explicando o Projeto de Lei N°051/2019 que institui programa de incentivo a psicultura, e pediu  

apoio aos demais colegas para a aprovação do mesmo. ORDEM DO DIA; PROJETO DE LEI N° 051/2019-

Institui o Programa de Incentivo à Piscicultura e estabelece normas para concessão de subsídios à aquisição de 

alevinos e transporte para comercialização, no Município de Sério, e dá outras providências.  Aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI N° 052/2019-Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar 

no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 165.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado 

por unanimidade.  MOÇÃO DE APOIO CM N° 001/2019- Manifesta Moção de apoio a Emater ASCAR, 
no que tange a carta S.O.S Emater tendo em vista, ser o instituto, ser de suma importância para o 
desenvolvimento rural do Estado. Aprovada por unanimidade.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS; Nadir 

Paulo Burghardt; Saudou Senhor Presidente, colegas vereadores Secretária, Grasiel, Imprensa e demais 

presentes. Falou sobre a proliferação dos mosquitos borrachudos citada na sessão anterior pelo colega Delmo, 

diz que em sua opinião o produto uma vez já adquirido deve ser posto, e não aguardar liberação para realizar 

o serviço, pois os agricultores estão sofrendo muito na lavoura, que o certo seria colocar o pessoal que libera 

as licenças meia hora na roça e no sol quente e no meio dos mosquitos para eles sentirem na pele como é. 

Pediu para que a Secretária da Câmara faça um requerimento  pedindo informações sobre o valor pago pela 

brita que é colocada nas estradas aqui do município, pois acha que é pago caro por ela, e  lança a ideia de ser 

posta nas estradas as britas finas como as que o município de Santa Clara usa, pois as estradas de lá são de dar 

inveja. Falou que deve-se se dar mais valores aos produtores, citou os produtores de leite, que recebem um 

valor muito baixo pelo litro de leite, a mesma situação vivem os avicultores, afirma que sempre são os que 

mais sofrem, poisas empresas sempre se dão bem e o produtor paga a conta. Cleonir Bergmann de Abreu: 

Declarou ser cem por cento de acordo com a Moção de Apoio aos professores, pois é uma pouca vergonha a 

falta de apoio e os salários pagos aos mesmos, pois nenhuma profissão se forma sem antes passar por um 

professor. Afirma que deviam começar os reajustes pelos salários dos políticos ( deputados, secretários) um 

exemplo bem claro é o do salário base de um professor ser 630 reais e o nosso município pagar uma gratificação 

de 800 reais para um funcionário. Afirma que gostaria de saber o que está acontecendo, pois deve ter um 

motivo para esse aumento, ou ‘será que a Administração está com o rabo preso ou comendo na mão dele’’  pois 

já estava com o salário altíssimo, e agora ele ganhou uma gratificação para ser chefe dele mesmo. Disse que 

por causa desse tipo de atitude  provavelmente vai abandonar a política, porque não tem como concordar com 
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certas coisas, isso que estão por vir outras contratações com salários altíssimos.  Fala que ao mesmo tempo 

que alguns tem salários altos, o colono arca com as consequências., pois no momento não estão nem podendo 

contar com um inseminador aos finais de semana, que estão chamando um de Canudos, pagando 90 reais sem 

direito a repetir o processo caso não de certo na primeira tentativa. Cita também a situação em que Sério se 

encontra de não possuir nenhum restaurante após o fechamento do estabelecimento do Valmor, disse que cabe 

a Administração fazer projetos que auxiliem o desenvolvimento local.  Falou sobre o Projeto aprovado na 

ordem do dia que fala sobre o aluguel social, afirma ter votado a favor porque foi uma ordem que veio de cima, 

e que apenas concorda que seja usado em casos de incêndio ou para pessoas que realmente necessitem, não 

para vagabundos (pediu perdão pelo termo utilizado) Comentou sobre as roçadas que o pessoal da prefeitura 

está realizando, pois mais uma vez foi solicitado ao DAER, e o mesmo não realizou. Agradeceu oSecretário 

de Obras por estar desenvolvendo a roçada.  Agradeceu o Contador Grasiel pelo serviço prestado sobre os 

gastos reais do município, afirma que os vereadores se preocupam, e com motivo, cita também que é muito 

importante os vereadores estarem a par sobre o que acontece no município. Marciano Antônio Favaretto; 

Saudou Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes. Agradeceu primeiramente as explanações 

feitas pelo Grasiel, disse serem sempre muito completas e esclarecedoras. Falou sobre o Projeto de Lei N° 

051/2019, disse ser um projeto muito importante, pois vai ajudar muito os psicultores do município, pois hoje 

em dia é muito difícil nos mantermos na agricultura, só quem é agricultor que sabe, e esse projeto vem para 

somar e ajudar os produtores. Falou também sobre o asfalto, afirma que se sente de fato muito feliz, e que 

estão cumprindo com o combinado de concluir a obra, que realmente é um sonho, porém junto ao sonho vem 

os problemas, como por exemplo facilita o acesso dos munícipes para comprar em outras cidades, por isso 

afirma que é bom, porém, se usado da forma correta, pois ao contrário se torna uma válvula de escoação. Disse 

ainda que devem ser realizados projetos atrativos para manter o pessoal em Sério evitando assim que saim para 

comprar em outro lugar. Falou sobre a Moção de Apoio a Emater, afirma que o órgão é de suma importância 

para o  Estado, porém deve funcionar e atender bem o público, o que por muitas vezes não acontece.  Salienta 

que deve-se fiscalizar o funcionamento da mesma para funcionar realmente. Falou sobre a importância dos 

Professores para o ser humano, e que a culpa da situação precária em que se encontra o Estado com certeza 

não é por conta dos professores, afirma ainda que algo errado esta sim acontecendo, pois um estado como o 

nosso, com terras férteis, e produtivas estar na situação em que está é quase inacreditável.  Pediu para que o 

Secretário de Obras comece as manutenções das ruas do centro, pois vai chegar o final do ano e ainda não foi 

feito nada.  Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão para o dia (28) 

vinte e oito de novembro, quinta-feira, 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. 
 

TIAGO ANDRÉ ARIOTTI        MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO                             

Presidente           Vice-presidente 
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Secretário 
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