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ATA Nº 019/2015 1 

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

Vereadores, foi realizada a décima nona (19ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa - Sexta Legislatura 3 

da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes Vereadores: Clair Teresinha Ruggeri, Cleonir José 4 

Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Deolindo Ferri, Elsir José Manica, Elton Adelar Althaus, Marciano Antônio 5 

Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir Paulo Burghardt. Verificada a presença de número regimental, o Senhor 6 

Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. Em seguida o Senhor Clerio Schuck 7 

fez uso da palavra, solicitando a colaboração dos Vereadores com um brinde para a Festa do Associado que será 8 

realizada no dia 06 de setembro de 2015. Após o Senhor Presidente saudando os colegas Vereadores e demais 9 

presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA Nº 018/2015 da Sessão Ordinária, 10 

realizada em 10 de junho de 2015, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Não teve expediente. 11 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: DELMO REMPEL: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. 12 

Falou do minuto de silêncio que foi realizado no início da Sessão em homenagem aos falecidos, todos conhecia 13 

bem e tinha convívio, em especial Nila Gusson que sempre gostava e presenteava as crianças da sua Comunidade e 14 

que em vida fez o pedido que ao falecer as crianças formassem um circulo ao redor de tumulo e lhe jogassem 15 

flores, este pedido que foi cumprido. A respeito das reuniões que ocorrem pelo interior, disse que na sexta-feira 16 

ocorreu na sua Comunidade à reunião, onde foram feitas muitas queixas por parte dos moradores referente ao setor 17 

de obras e agricultura, onde a principal justificativa para estas queixas se deu por causa das denúncias que estão 18 

ocorrendo contra a Administração. Onde todos são sabedores que não pode se levar a público os nomes e nem qual 19 

o tipo de denúncia que ocorreu, porém acha que os Vereadores deveriam saber do que se trata, para ficarem a par 20 

de qual a intenção disso. Outra justificativa que foi dada era pelo aumento das silagens, mas para si algo não está 21 

funcionando. Disse que a discussão das 3 horas deve ter o acompanhamento dos Vereadores para ver como as 22 

coisas estão andando, pois no máximo em 60 dias é preciso já ter algum resultado dessas economias e para isso é 23 

importante o Secretário realizar uma prestação de contas de como está este procedimento, além de ser importante 24 

que cada pedido de máquina fosse protocolado para haver um controle maior se há ou não benefícios com este 25 

corte. Parabenizou os organizadores da 4ª Notte Taliana, onde apesar do tempo ruim muitas pessoas se fizeram 26 

presentes, sendo um dos eventos mais importantes do Município, pois ele beneficia o Hospital do Município. 27 

CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. 28 

Parabenizou os organizadores da 4ª Notte Taliana, um evento bem organizado com a presença de muitas pessoas. 29 

Falou de uma planagem que estava sendo feita no Alberto Danieli, em Paredão, quando chegou o pessoal do Sicredi 30 

para informar que não havia mais dinheiro liberado para estes recursos e que deveriam parar com esta planagem 31 

dos aviários. Sendo que esta situação é muito triste, pois os agricultores querem produzir e não tem mais a 32 

oportunidade, pois estão sendo cortados os recursos. Disse que não seria mais necessário à construção da parada de 33 

ônibus que foi solicitada por si, pelo Vereador Décio, pelo Nadir e pelo Elton, pelo fato de que a própria família 34 

construiu esta parada, por isso agradece a eles e não ao Município. Lamentou o que foi dito nos noticiários a 35 

respeito do trabalho infantil em Sério, ao qual é necessário se ter orgulho disso, pois seria muito triste se estivesse 36 

na capa do Jornal um jovem com drogas na mão. Fez referência as Leis que são criadas em Gabinetes por pessoas 37 

que podem dar do bom e do melhor aos filhos, mas que não fazem jus à realidade local, em que há jovens que 38 
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ajudam seus pais a trabalhar, não estando envolvidos com drogas e nem com a criminalidade. Estes dados de 39 

criminalidade, drogas e latrocínios que deveriam ser levantados pelo Tribunal Regional do Trabalho e Ministério 40 

Público e colocados na capa do Jornal parabenizando o Município por ter jovens trabalhando e não envolvidos com 41 

este tipo de situação, como ocorre na maioria do País. Para si, meio dia os jovens devem trabalhar nos afazeres da 42 

casa para aprender a ser alguém na vida e na outra metade estudar. Repassou os dados que foram colocados no 43 

Jornal aos Vereadores, onde mostrou muita indignação quanto a esta reportagem que saiu. NADIR PAULO 44 

BURGHARDT: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Agradeceu pela parada que foi feita, 45 

mas não agradeceu a Administração e sim a família que construíram mesmo e pelo visto os Vereadores da oposição 46 

não podem mais fazer pedidos, pois não são atendidos. Sobre as reuniões que estão ocorrendo no interior, disse que 47 

as pessoas entendem os cortes das horas dos subsídios, mas estão indignados com certas situações que ocorreram. 48 

Onde em janeiro um funcionário passou de casa em casa para anotar os serviços de máquina que seriam feito 49 

naquele mês sendo que até hoje nada foi feito, com isso os moradores alegam que seria um gasto desnecessário 50 

mandar um funcionário com carro passar por todo o interior para anotar os serviços e não dar em nada depois. 51 

Solicitou novamente ao Secretário de Obras que mandasse alguém limpar o cemitério de Sampaio, pois o muro está 52 

bonito por fora, mas o inço está muito grande sendo mais feio um muro bonito e o cemitério com inço do que sem 53 

muro e limpo por dentro. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para 54 

o dia 25 de junho de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-se a 55 

presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- Presidente e Senhor 56 

Secretário da Mesa. Sério, 18 de junho de 2015.        57 
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