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ATA Nº 017/2015 1 

 Aos  três (03) dias do mês de junho de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara Municipal de 2 

Vereadores, foi realizada a décima sétima (17ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa - Sexta 3 

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

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

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

o Senhor Presidente, Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. Após o Senhor Presidente 7 

saudando os colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem. 8 

ATA Nº 016/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 28 de maio de 2015, foi aprovada por unanimidade. 9 

EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 017/2015. PROJETO DE LEI CM Nº 003/2015 – Cria cargo público de 10 

provimento em comissão na Câmara Municipal, e dá outras providências. Baixado nas devidas Comissões para 11 

maiores estudos. RESOLUÇÃO Nº 001/2015 – Disciplina e normatiza os procedimentos de concessão de diárias, 12 

desde sua solicitação até a prestação de contas, e dá outras providências. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NADIR 13 

PAULO BURGHARDT: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Solicitou ao Secretário de 14 

Obras que arrumasse a Estrada Geral de Lavador, pois várias vezes a mesma foi arrumada, mas não por completo e 15 

está ficando cada vez mais precária e da mesma forma solicita que a estrada de Sampaio seja arrumada. Agradeceu 16 

pela arrumação da ponte em Sampaio, um pedido seu feito várias vezes e que agora foi atendido, porém gostaria 17 

que fosse colocada uma placa indicativa, pois há o estreitamento de pista ocasionando perigo e por isso é 18 

necessário que fosse colocada à placa indicando o perigo. Solicitou novamente a construção de uma parada de 19 

ônibus no Silvestro Kuffel, pois o mesmo falou que se não fosse feita a parada iria construir uma ele mesmo, pois 20 

com a chegada do inverno o rapaz teria que ficar na chuva esperando o ônibus. DEOLINDO FERRI: Saudou 21 

Presidente, Colegas Vereadores e demais presentes. Falou a respeito das reuniões em que participou, uma delas do 22 

Conselho da Agricultura ao qual conversaram a respeito de vários assuntos, dentre eles, a questão das 3 horas de 23 

máquina, onde muitos abusavam e utilizavam estas horas para fazer coisas em vão. Disse que o Município não é o 24 

responsável por isso, a falta de dinheiro vem de cima e os Municípios são os mais atingidos. Falou que nas reuniões 25 

pelo interior é explicado por que estão ocorrendo cortes nos gastos e após as explicações os moradores entendem a 26 

situação. Desejou os pesares aos familiares de Josefina Deonila Gusson que faleceu aos 97 anos, uma pessoa muito 27 

boa e batalhadora. Também desejou os pesares aos familiares Laura Koch Schmitz, que foi sua vizinha, sendo 28 

sempre muito generosa e batalhadora. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a 29 

próxima sessão para o dia 11 de junho de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para 30 

constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice- 31 

Presidente e Senhor Secretário da Mesa. Sério, 03 de junho de 2015.        32 
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