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ATA Nº 028/2015

Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara

Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima oitava (28ª) Reunião Ordinária da  Terceira Seção

Legislativa – Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes Vereadores: Clair

Teresinha  Ruggeri,  Cleonir  José  Bergmann  de  Abreu,  Delmo  Rempel,  Deolindo  Ferri,  Elsir  José

Manica,  Elton Adelar  Althaus,  Marciano Antônio Favaretto,  Mario Antônio Candido e Nadir Paulo

Burghardt.  Verificada  a  presença  de  número  regimental,  o  Senhor  Presidente,  Marciano  Antônio

Favaretto,  abriu  os  trabalhos  em  nome  de  Deus.  Após  o  Senhor  Presidente  saudando  os  colegas

Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. ATA Nº

027/2015 da Sessão Ordinária,  realizada em 20 de agosto de 2015, foi  aprovada por unanimidade.

EXPEDIENTE:  PROJETO  DE  LEI  Nº  038/2015  -  Cria  o  Comitê  de  Investimentos  de  Sério,

competindo-lhe assessorar o Gestor do RPPS na elaboração da proposta da política de investimentos, e

na definição da aplicação dos recursos financeiros do Regime Próprio de Previdência Social, e dá outras

providências. Aprovado pela Comissão de Justiça e Redação e baixado na Comissão de Finanças e

Orçamento.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  DELMO  REMPEL:  Saudou  Presidente  e  demais

Vereadores. Falou a respeito das reuniões que ocorreram em Estrela a respeito da questão do leite, ao

qual em duas reuniões não foi resolvido nada. Mesmo assim parabenizou o empenho do pessoal da

Secretaria  da Agricultura  que se empenhou em levar  o  pessoal  do Município  junto.  Sendo que na

primeira Assembleia não deu quorum, e na segunda deu quorum porém o Banco do Brasil solicitou

prorrogação da Assembleia pois não havia nenhuma garantia real, e com isso foi marcada a continuação

desta Assembleia para o dia 19 de outubro. Explicou como está o andamento dessa situação e do que

pode vir a ocorrer para os produtores e para a Empresa credora. Apresentou alguns valores referente ao

que os produtores têm a receber da Empresa Promilk. Falou que acredita que será decretada falência

pela Empresa pelo fato de terem patrimônio jurídico no valor menor que se trata a dívida, por tanto

quem tem a maior parcela são os credores reais, que mandarão na situação. Colocou aos Vereadores a

situação que a sua empresa passou com isso, além das dívidas teve que demitir funcionários e vender os

caminhões. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima sessão para o

dia 03 de setembro de 2015, 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. Sério, 27 de agosto de 2015.

MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO            DEOLINDO FERRI
     Presidente            Vice - presidente       

DELMO REMPEL
      Secretário
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