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ATA Nº 009/2015 1 

 Aos  nove (09) dias do mês de abril de dois mil e quinze, nas dependências da Câmara Municipal de 2 

Vereadores, foi realizada a nona (9ª) Reunião Ordinária da Terceira Seção Legislativa - Sexta Legislatura da 3 

Câmara Municipal de Sério. Presentes os seguintes Vereadores: Alceu José Schütz, Cleonir José Bergmann 4 

de Abreu, Delmo Rempel, Elsir José Manica, Elton Adelar Althaus, Marciano Antônio Favaretto, Mário 5 

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

Marciano Antônio Favaretto, abriu os trabalhos em nome de Deus. Em seguida passou a palavra para o 7 

Senhor Moises que realizou a prestação de Contas do Hospital referente à Feira que ocorreu no Município e 8 

da mesma forma tirou dúvidas dos Vereadores. Após o Senhor Clério Schuck convidou os Vereadores para 9 

participarem da Festa em Colônia Sério que ocorrerá no domingo dia 11 de abril. Em seguida o Senhor 10 

Presidente saudando os colegas Vereadores e demais presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de 11 

uma mensagem. ATA Nº 008/2015 da Sessão Ordinária, realizada em 26 de março de 2015, foi aprovada por 12 

unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 008/2015. OF. GAB. Nº 053/2015- Encaminha resposta 13 

ao Requerimento nº 007/2015 da Senhora Vereadora Clair Teresinha Ruggeri. OF. GAB. Nº 054/2015 – 14 

Encaminha Projeto de Lei nº 014/2015 e Projeto de Lei nº 015/2015. PROJETO DE LEI Nº 014/2015 - 15 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de R$ 1.059.205,73, acrescido dos rendimentos, no 16 

orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO 17 

DE LEI Nº 015/2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro a entidade que nomina, 18 

define sua aplicação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. OF. GAB. DG Nº 2088 – 19 

Encaminha Processo de Contas referente ao exercício de 2013. Em análise. PROJETO DE LEI Nº 011/2015 20 

- Autoriza o Poder Executivo a encaminhar a correção de seus limites territoriais. Aprovado por unanimidade. 21 

PROJETO DE LEI Nº 012/2015 - Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação 22 

Beneficente Pella Bethania, entidade de cunho social, para abrigagem, proteção e recuperação de munícipes 23 

em situação de vulnerabilidade, perigo, abandono, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 24 

PROJETO DE LEI Nº 013/2015 - Altera o art. 5º da Lei 946/2009, fixando em 0,37, calculado sobre o 25 

PBRS, o coeficiente da gratificação mensal a ser atribuída aos membros titulares da Comissão de Sindicância 26 

e Processo Administrativo Disciplinar e Especial, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 27 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEONIR JOSÉ BERGMANN DE ABREU: Saudou Presidente, Colegas 28 

Vereadores e demais visitantes. Agradeceu ao Secretário de Obras por ter atendido a um pedido seu, de 29 

arrumar a entrada na residência de Adão Flores. Falou que fica contente quando vêm projetos em beneficio a 30 

população como é o caso do Projeto de Lei nº 014 que é para resolver o problema de água em Sério, sendo 31 

muito importante quando se consegue estes recursos. E da mesma forma o Projeto de Lei nº 015 que passa um 32 

valor ao Condomínio, porém os comentários de que já fez isso não são muito positivos, mas como o pessoal 33 

de lá é muito competente, devem ter acompanhado de perto este trabalho tendo alguma projeção positiva 34 

quanto a isso, até por que se não este valor não teria sido investido por ser bem alto, além de ser bom também 35 

para o Município que vai deixar de puxar tanto esterco como ocorria com o Condomínio. Em relação ao 36 
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Projeto de Lei nº 011 referente às divisas, disse que estão votando pela confiança que há no Hilário, mas 37 

particularmente não chegou a acompanhar essa questão, porém esta se aumentando o território do Município 38 

e com isso vê a importância de respeitar a divisa assim que estiver estabelecida, pois o que é do lado de lá é 39 

de lá. Parabenizou ao pessoal que organizou a cavalgada, disse que não pode participar, mas que seu filho 40 

participou e gostou muito. Apresentou algumas sugestões para a Cavalgada, estas que podem ser utilizadas 41 

para as próximas vezes, não querendo criticar o evento e sim apenas sugerir. Falou que esta aguardando a 42 

resposta do seu Requerimento a respeito das folhas de brasilit que foram dadas as pessoas atingidas com os 43 

granizos. Sobre a fala do Vereador Deolindo a respeito de que foram feitos dois pedidos de paradas para o 44 

mesmo local, ao qual coincidiu que fez um pedido e o Vereador Décio também fez o mesmo pedido para o 45 

mesmo local, disse que iria solicitar ao mesmo que realizasse este pedido, por ser Vereador da Situação de 46 

repente possa ser atendido, pois em dois pedidos não conseguiram a parada até hoje. E conforme foi colocado 47 

na Câmara há alguns dias, que por motivos políticos muitas coisas não funcionavam, mas vê que estão 48 

ocorrendo motivos de politicagem e não somente políticos. Mostrou indignação quanto aos furtos que estão 49 

ocorrendo na Prefeitura, onde a Administração deveria tomar alguma medida que possa prevenir estas coisas, 50 

colocando chave no tanque das máquinas, acompanhamento em ficha de quantas horas fez na máquina e de 51 

quando trabalhou, e se forem arrombadas as fechaduras do tanque deve-se realizar uma ocorrência, por que 52 

houve um furto, e caso isso não houve chamar quem está trabalhando e prestar contas disso. Nesse momento 53 

o Senhor Presidente tomou uso da palavra e disse que já foram feitos registro de furtos e que as baterias tem 54 

controle, elas tem o número de série e se foram guardados cartões com estes números também há o controle 55 

disso. Dando sequência o Senhor Vereador disse que isso é importante e que num dia desses se encontrem 56 

estas baterias, pois é lamentável que isso ocorra no Município pelo fato de serem coisas públicas, gostando 57 

que fossem tomadas providências, não querendo acusar ninguém pelo fato de não ter visto nada, mas onde há 58 

fumaça a fogo. MARIO ANTÔNIO CANDIDO: Saudou Presidente, Colegas Vereadores e demais 59 

visitantes. Falou sobre o Projeto de Lei que foi aprovado referente ao Condomínio, aonde o pessoal de 60 

Paredão já veio conversar com os Vereadores e explicar como funcionava a compostura, sendo algo que veio 61 

muito bem para o pessoal de lá e ocasionará menos correria para o Município esta obra concluída. Da mesma 62 

forma falou a respeito do Projeto que trata das Sindicâncias, disse que não pensava que fosse para tanto, mas 63 

em reunião na semana passada viu que a coisa está complicada, ao qual recebeu Xerox que na próxima 64 

semana irá trazer para mostrar que os fatos estão realmente acontecendo. Falou que o seu sistema de trabalhar 65 

é que todos pensassem no Município e ajudassem, pois sempre tem que quer ajudar e os que não querem 66 

acabam atrapalhando. Disse que nunca se envolveu em problemas nas Administrações passadas, o que lhe 67 

interessava sempre era se a pessoa realizava um bom trabalho para o bem do Município, mas infelizmente 68 

sempre tem este tipo de pessoa que quer atrapalhar quando alguém quer fazer alguma coisa pública. Falou a 69 

respeito da cavalgada de aniversário do Município, esta que foi a maior já realizada no Município, 70 

agradecendo a todos que participaram e colaboraram, pois assim deu tudo certo com a colaboração e ajuda de 71 

todos. Estando presentes pessoas de todas as idades, desde os mais novos aos mais velhos, e para o próximo 72 

ano pretende envolver mais os colégios, pois sempre é gratificante quando as crianças vêm ver a saída da 73 
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cavalgada e isso somente ocorre por que as professoras as levam para fazerem isso. Para si o Professor (a) 74 

sempre é a segunda mãe/pai das crianças, a principal educação vem de casa, mas os professores são 75 

fundamentais. MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO: Saudou Colegas Vereadores e demais visitantes. 76 

Desejou que um dia chegue ao final a questão das divisas, que tem como batalhador o Senhor Hilário; este 77 

que se pronunciou a respeito desta questão. Disse que o repasse ao condomínio poderia ser até maior, mas a 78 

situação atual com crise está um pouco complicada, um projeto que vem para solucionar um problema, se vai 79 

dar certo ou não ainda não se pode opinar, apenas aguardar e desejar que funcione por que é uma solução 80 

para o Condomínio e principalmente para o Poder Público, para a Prefeitura. Agradeceu aos Vereadores pela 81 

votação e aprovação dos Projetos, vários que foram aprovados nesta Sessão. Sobre a indignação do Vereador 82 

Cleonir disse que o mesmo está muito certo, por que no momento que falam de roubo do funcionário estão se 83 

referindo a todos e a pessoa que é certa se ofende, pois realmente é uma indignação este tipo de coisa, uma 84 

indignação pessoas terem a capacidade de fazer coisas contra o Poder Público. Falou ser muito triste ver 85 

pessoas roubando combustível, bateria, sendo o fim isso e necessário se pensar diferente. Ao Projeto de Lei 86 

do FUNASA, disse que quase não se pode acreditar que será liberado e que este dinheiro irá vir, por que na 87 

situação da crise vir este valor sem contra partida é uma Projeto grande para o Município solucionar um 88 

problema de água que tem há tempo. Pronunciou-se a respeito da crise, ao qual todos ouvem falar disso nas 89 

notícias, de empresas demitindo funcionários, o que ontem não tinha que era a Mão de obra hoje já começa a 90 

sobrar, as filas no seguro desemprego não tem mais fim, o leite é uma crise sem tamanho, o produtor pequeno 91 

está sendo tirado de linha, o produtor de fumo está praticamente pagando para trabalhar.  Resumiu que está 92 

tudo muito complicado e o Município entra direto nisso, pela questão do leite, pequenos produtores, fumo, e 93 

hoje quem diz que vai sair do meio rural e procurar um emprego fora praticamente tem razão, uma situação 94 

que sempre foi contra que ocorresse, do pessoal sair do interior, mas o pessoal que planta fumo ganha pouco 95 

o que praticamente não supre as necessidades. Esta crise está atingindo a todos, Estado, União e o Município 96 

também, onde neste mês o valor que ganharia em arrecadação mensal caiu muito no Município isso agora nos 97 

primeiros meses e daqui pra frente pode ocorrer alguns cortes na Administração, pois é necessário manter o 98 

Município saudável e não comprometê-lo. Nada mais havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar 99 

a próxima sessão para o dia 16 de abril de 2015, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus.  E, para 100 

constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor 101 

Vice- Presidente e Senhor Secretário da Mesa. Sério, 09 de abril de 2015.        102 
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MARCIANO ANTÔNIO FAVARETTO              DEOLINDO FERRI       104 

Presidente                  Vice - presidente         105 

 106 

 107 

DELMO REMPEL 108 

      Secretário 109 

 110 


