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ATA N 030/2020 

 

Aos dezessete (17) dias do mês de setembro de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima (30ª) 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, Guilherme Samuel Hickmann, Luciano 
José da Silva, Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti Maffi, Sandra Regina 
Brandt Werner 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° 029/2020. ATA N° 029/2020 da 
Sessão Ordinária, realizada em dez (10) de setembro de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Não houve expediente. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N. 035- Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021. Aprovado por 
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Cleonir José Bergmann de Abreu, saudou Senhor Presidente, 
os colegas Vereadores e demais presentes, agradeceu a presença do Contador Grasiel, pelas 
explicações e pelas colocações objetivas e realistas, e deu as boas-vindas a colega Sandra pelo seu 
retorno. Falou que algumas pessoas estão solicitando conserto nas luminárias que estão queimadas 
há algum tempo, como em frente à residência do Senhor Adolfino Favaretto e do Senhor Cerilo 
Possebon na localidade de São Francisco. Falou novamente sobre os moradores do interior, que 
estão solicitando uma linha de ônibus para o centro. E questionou novamente da situação 
lamentável que continua em relação ao atendimento do Banrisul. Já foi comentado nas últimas 
sessões, e solicitou que a Administração entrasse em contato com os responsáveis, pedindo pelo 
atendimento na agência por mais dias da semana, pois o que está ocorrendo é um descaso aos seus 
próprios clientes. Falou também sobre o retorno das creches, já que a pandemia está diminuindo, e 
que fosse pelo menos para o atendimento das crianças em casos mais necessários, como as mães 
que trabalham fora e não tem onde deixar seus filhos. Mas sempre seguindo todo o cuidado 
necessário conforme as orientações para evitar a contaminação pelo Covid. Nada mais havendo a 
constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia vinte e quatro (24) de 
setembro, 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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