ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 014/2020

Aos vinte e um (21) dias do mês de maio de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima quarta (14ª) Reunião Ordinária, da Quarta Sessão
Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, Mário Antônio
Cândido, Marciano Antônio Favaretto, Guilherme Samuel Hickmann, Nadir Paulo Burghardt, Nelci
Ariotti Maffi e Tiago André Ariotti. Após verificada a presença do número regimental, o Senhor Presidente, Guilherme Samuel Hickmann, abriu os trabalhos em nome de Deus, saudando colegas Vereadores e demais presentes. Solicitou que a Secretária fizesse a leitura de uma mensagem, logo
após pediu que o Vice-Secretário fizesse a leitura da Ata n° 013/2020. ATA N° 013/2020 da Sessão
Ordinária, realizada em quatorze (14) de maio de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N. 014/2020, não tiveram inscrições para falar no expediente. ORDEM DO DIA: Não teve nenhum projeto para apreciação. INDICAÇÃO N°001/2020- de autoria do Vereador, Cleonir José de Abreu , solicita que o poder executivo avalie e proceda na retirada do quebra-molas constante na Rua Maurício Cardoso, pista da direita de quem transita sentido
Boqueirão do Leão x Lajeado. Isso porque, o referido quebra-molas dificulta o trânsito de veículos
pesados, uma vez que, a Rua em questão trata-se de um terreno por demais íngreme. Assim, a
manutenção do quebra-molas, além de dificultar o trânsito de veículos pesados, poderá até mesmo
ser causador de acidentes, acaso o motorista erre a marcha ao tentar diminuir a velocidade na subida. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Cleonir José de Abreu, saudou Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, agradeceu ao contador Grasiel Sartori por informar a situação da saúde
em nosso município, e os números apontados são preocupantes, mas espera que a situação não
piore mais. Comentou sobre a sua indicação da retirada do quebra-molas naquele local, pois uma
vez ele solicitou que fosse instalado um redutor de velocidade para quem descia a Rua Maurício
Cardoso, próximo ao Hospital, juntamente com outros colegas vereadores. Pois colocar um quebramolas numa subida muito forte, é muito complicado principalmente para caminhões com cargas
pesadas, e dobrar a esquina vai dificultar muito, devido a inclinação nas esquinas e muitos caminhões trafegam com cargas altas e pesadas. Concordou com a instalação dos demais quebra-molas,
porém os localizados próximos ao Cemitério achou exagerada a altura deles, mas concordou com a
colocação, pois muitos não respeitavam as placas de sinalização. Portanto, a Administração deve
rever isto, e solicita a retirada do quebra-molas na subida do morro, pois muitas pessoas vieram
questionar e pedir esta indicação, e algumas outras já estão fazendo um abaixo assinado para solicitar a retirada do mesmo. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia vinte e um (28) de maio, quinta- feira, encerrou os trabalhos invocando a
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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 Senhora Secretária da Mesa.
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