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ATA Nº 016/2015 1 

 Aos  vinte e oito (28) dias do mês de maio de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara 2 

Municipal de Vereadores, foi realizada a décima sexta (16ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa 3 

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

Ruggeri, Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Deolindo Ferri, Elsir José Manica, Elton Adelar 5 

Althaus, Marciano Antônio Favaretto, Mário Antônio Cândido e Nadir Paulo Burghardt. Verificada a 6 

presença de número regimental, o Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em 7 

nome de Deus. Após o Senhor Presidente saudando os colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao 8 

Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA Nº 015/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 21 de 9 

maio de 2015, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 016/2015. OF. GAB. 10 

Nº 082/2015 – Encaminha Projeto de Lei nº 027/2015, Projeto de Lei nº 028/2015 e Projeto de Lei nº 11 

029/2015. PROJETO DE LEI Nº 027/2015 - Autoriza o Poder Executivo a prorrogar, pelo período de 180 12 

dias, prorrogáveis por mais 30 dias, a concessão da empresa Viação Sartori Ltda, para prestar o serviço 13 

público de transporte coletivo municipal de passageiros por ônibus em linhas regulares no Município, e dá 14 

outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 028/2015 – Autoriza o Poder 15 

Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 3.000,00 no orçamento municipal vigente e indica recursos para 16 

sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 029/2015 - Autoriza o Poder Executivo a 17 

abrir um Crédito Suplementar de R$ 35.000,00 no orçamento municipal vigente, indica recursos para sua 18 

cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: DELMO REMPEL: Saudou 19 

Presidente, Colegas Vereadores, Agentes de Saúde e demais presentes. Falou que ocorrerá uma reunião no 20 

dia 12/06 na sua comunidade em Araguari para explicação do por que do corte das 3 horas de máquina que 21 

todos os produtores tinham direito. Onde para si, ao ser feito este corte é necessário que ocorram resultados, 22 

contensão de gastos, e os Vereadores como fiscais em decisão conjunta, devem solicitar que daqui um mês ou 23 

até dois, o Secretário venha realizar a prestação de contas de quanto o Município deixou de gastar, pois não é 24 

possível que se adotem estas medidas e não ocorram resultados. Ressaltando que irá cobrar os resultados 25 

solicitando apoio dos Colegas Vereadores. Sendo que esta medida deve servir para todos os Munícipes e não 26 

apenas a alguns. A respeito da internet disse que não vê mais solução nisso, dizendo ter se arrependido de não 27 

ter fechado o contrato com a Certel, pois com a promessa feita pelo Odair de uma internet garantida foi 28 

decidido aguardar por esta empresa, porém já se passaram 4 semanas e não há nenhum retorno. E para piorar 29 

a situação, segundo o Vereador, a única linha telefônica que tinha na sua Comunidade não funciona mais, por 30 

ser um sistema mais antigo e cada vez estar ocorrendo mais inovações este sistema caiu fora. Situações essas 31 

que estão ocorrendo e que não se encontra solução, pois se tivesse internet poderia se comunicar através deste 32 

meio, mas como não tem estão isolados. CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU: Saudou Presidente, 33 

Colegas Vereadores, Agentes de Saúde e demais presentes. Repassou os dados que viu na agricultura 34 

referente à arrecadação, estando em primeiro lugar os aviários com 38 criadores e em segundo lugar 360 35 

produtores de fumo, podendo desta forma se perceber a proporção que um aviário gera de retorno ao 36 
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Município comparado com outras lavouras. Por isso solicitou que fosse feita a planagem para Alberto Danieli 37 

que está aguardando para fazer mais um aviário, sendo assim deseja que esta planagem tenha início assim que 38 

o tempo melhorar. A respeito das 3 horas de máquina, disse que estão sendo feitas reuniões no interior para 39 

falar disso, porém iria fazer isso de forma diferente, não cortaria essas horas e nem cobraria o valor cheio que 40 

está sendo cobrado atualmente, sendo que é necessário se tomar alguma medida sim, pois está ocorrendo o 41 

“abuso” por parte de alguns colonos que utilizam a máquina para fazer coisas que não há necessidade tirando 42 

a máquina de outro que precisava. Disse que deveria ser cobrada uma taxa menor, como por exemplo, criar 43 

uma Lei que cobrasse a taxa com 50% do valor sobre o que é cobrado atualmente para as 3 horas e o restante 44 

ficasse como está. Pelo fato de que quem precisa realmente da máquina não iria se importar em pagar um 45 

pouco a mais e que não precisaria tanto não iria gastar dinheiro à toa. Sendo esta uma maneira de amenizar a 46 

situação e não atingir tanto os colonos que já estão sofrendo, pois não está fácil a vida deles, as safras 47 

rendendo pouco, o fumo cada vez pior, o leite cada vez mais complicado, no setor avícola e suíno as 48 

exigências são muitas. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão 49 

para o dia 03 de junho de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para constar, lavrou-50 

se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- 51 

Presidente e Senhor Secretário da Mesa. Sério, 28 de maio de 2015.        52 
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MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       56 

Presidente                  Vice - presidente         57 
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DELMO REMPEL 63 

      Secretário 64 
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