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ATA N 022/2020 

 

Aos dezesseis (16) dias do mês de julho de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima segunda (22ª) 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, Luciano José da 
Silva, 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 
para o Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata n° 021/2020. ATA N° 021/2020 da Sessão Ordinária, 
realizada em nove (09) de julho de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N. 022/2020, não tiveram inscrições para falar no expediente. 
ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 058/2020, foi apresentado o PROJETO DE LEI N° 024/2020, 
PROJETO DE LEI N° 025/2020 e BALANCETE DA RECEITA, DESPESA E VERIFICAÇÃO DE JUNHO/ 2020. 
PROJETO DE LEI N° 024/2020- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Créditos Especiais no 
orçamento municipal vigente, no valor de R$ 96.000,00 e indica recursos para sua cobertura. 
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 025/2020-  Autoriza o Poder Executivo a abrir um 
Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 225.000,00 e indica recursos 
para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nelci Ariotti Maffi, saudou 
Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, falou sobre a preocupação com o 
desvio, relatou que na noite anterior ela e a filha ficaram empenhadas com o carro na metade da 
subida do morro, pois o trecho é muito íngreme com muitos buracos e brita solta, o carro começou 
a patinar e foi para valeta. Tiveram que calçar o carro com pedras para conseguir sair, e estava muito 
escuro e sem nenhuma iluminação no trecho. Sugeriu que tivesse iluminação no local para ter mais 
visão da subida, por ser tão íngreme e tomar uma providência em relação aos buracos e valetas para 
evitar algum acidente. Deveria também proibir o tráfego de caminhões, pois por terem geralmente 
cargas pesadas, danificam a estrada. Falou também da demora em sinalizar com placas o local das 
faixas elevadas, pois já faz algum tempo que foram instaladas. Delmo Rempel, saudou Senhor 
Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, concordou com a colocação da vereadora 
Nelci, e comentou que muitas pessoas vieram lhe questionar, por que pararam as obras do asfalto e 
por qual motivo não foi aberto o acesso asfáltico, pois já faz alguns dias que as obras pararam. 
Sugeriu que a Prefeitura entrasse em contato com o responsável da obra e solicitasse a liberação. 
Gostaria também de pedir ao responsável da Secretaria de Obras, e ao capataz, que fosse dada uma 
atenção maior as nossas estradas, claro que teve um período de muita chuva e isso danificou muito, 
algumas foram patroladas, e outras nem foram roçadas. E conversando com o capataz, ele falou que 
teriam somente duas retro em funcionamento, onde antes havia um número maior de maquinários, 
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para atender a demanda do município. Mas na medida do possível teriam que achar uma solução 
em atender, ou tomar outra medida, como contratar serviço terceirizado para serviços particulares, 
e também atender os agricultores que muitas vezes ficam prejudicados nos acessos, e de alguma 
forma ou outra vai trazer retorno ao município, já que está crescendo a implantação de aviários. E 
atender bem os nossos agricultores, pois está sendo um ano difícil, teve a seca e a safra foi muito 
prejudicada, a pandemia do Covid e agora período da enchente, onde tudo de uma maneira ou outra 
vai refletir na agricultura. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima 
sessão, para o dia vinte e três (23) de julho, quinta- feira, 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 Senhora Secretária da Mesa.  
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