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ATA N 025/2020 

Aos treze (13) dias do mês de agosto de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima quinta (25ª) Reunião Ordinária, da Quarta Sessão 
Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes 
vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Elton Adelar Althaus, Flávio Becker, 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° 024/2020. ATA N° 024/2020 da Sessão Ordinária, 
realizada em seis (06) de agosto de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por unanimidade. Logo após 
foi realizado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Senhor Alfredo Weiss. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 025/2020, não tiveram inscrições para falar no expediente. 
ORDEM DO DIA: Não teve nenhum projeto para apreciação. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Luciano José 
da Silva, saudou Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, falou do sentimento 
de perda e pesar as famílias enlutadas do Senhor Alfredo Weiss e Leandro Ferri, este que era um 
amigo e colega, e que faleceu na semana passada de forma trágica, lamenta por ser uma pessoa de 
bem e que deixa a vida de forma prematura. Falou das obras do asfalto para a RS, que é um enorme 
desejo de todos e que agora vem se tornando um grande problema. Comentou que quando foi 
assinado o contrato da retomada das obras para a conclusão do asfalto, juntamente com o nosso 
Prefeito, esteve presente o Secretário do Estado, Deputado Costella, Darci, proprietário da 
Empreiteira Giovanella, foi dito e deixado bem claro que não existia nenhuma pendência ou dívida 
entre a Empreiteira e o Estado, que tudo está quitado e as obras seriam retomadas e só parariam 
com a conclusão dela. Valores foram acertados, inclusive acrescentado um valor a mais em relação 
a primeira licitação, uma obra de quatro milhões e trezentos mil, e que hoje está em oito milhões o 
orçamento para o seu término. Comentou dos problemas que a Pandemia está causando, e sabe 
também da dificuldade que o Estado está passando, mas não é justo o município de Sério ser 
prejudicado por isso. E quando as obras pararam, falou que foi contatado tanto com o Daer e com a 
Empreiteira, e a resposta foi que iriam retornar, mas isso já se passaram mais de dois meses. E o que 
se teve de resposta por parte do engenheiro do Daer, foi que a situação está em análise, pois estão 
recalculando uma dívida desde 2016 entre o Estado e a Empreiteira Giovanella, e estão tentando 
acertar a dívida. O Estado informou a Administração, que este motivo não seria empecilho para a 
retomada por parte da Empreiteira. Conforme o vereador Cleonir comentou, foi encaminhado um 
ofício por parte do engenheiro do Daer, para a retomada das obras pela Empreiteira Giovanella até 
o dia trinta de julho. E como a Empreiteira até o momento não se manifestou e retornou, informou 
que hoje o Setor Jurídico da Administração, acionou o Ministério Público, a promotoria, para que dê 
uma posição, para que seja retomada com urgência as obras para a conclusão asfáltica, ou um 
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parecer do Estado em relação a isso. Pois o desvio é um perigo eminente de acidentes, e não oferece 
condições seguras para o tráfego, em virtude do clima, a estrada fica úmida, impossibilitando a 
subida dos veículos, carros leves e caminhões ficam trancados, a Prefeitura auxiliando e arrumando 
as estradas. Falou que até a próxima semana teriam uma resposta ou parecer da promotoria, e se 
caso não tiver algo favorável, exigir pelo menos o desbloqueio da RS, para liberar o tráfego por ela, 
o que está causando prejuízo para o município e dificuldades também para os municípios vizinhos. 
Caso contrário a resposta do parecer, pediu o apoio dos colegas vereadores, Administração e a 
comunidade, a se unir e bloquear a RS, em manifesto e exigir retomada das obras e uma resposta, 
por parte dos envolvidos e um esclarecimento à população, exigindo assim nossos direitos e mostrar 
que unidos temos força. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima 
sessão, para o dia vinte (20) de agosto, 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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