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ATA N 006/2020 

Aos doze (12) dias do mês de março de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara Muni-
cipal de Vereadores, foi realizada a quinta (06ª) Reunião Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa – 
Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes vereadores: Cle-
onir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus, Mario Antônio Cândido, Marci-
ano Antônio Favaretto, Guilherme Samuel Hickmann, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti Maffi e 
Tiago André Ariotti. 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, em seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura de uma mensagem. Após, solicitou 
que o Vice-Secretário fizesse a leitura da Ata n° 005/2020. ATA N° 005/2020 da Sessão Ordinária, 
realizada em cinco (05) de março de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por unanimidade. Após 
solicitou que o Vice- Secretário fizesse a leitura da correspondência da Rádio Sentinela FM. EXPEDI-
ENTE: Conforme o Boletim N. 006/2020, não tiveram inscrições para falar no expediente. ORDEM 
DO DIA: Não teve nenhum projeto para apreciação. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Delmo Rempel, sau-
dou Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, falou que a comissão organiza-
dora da Cavalgada Municipal se reuniu, e decidiram por motivo de força maior, por cancelar o 
evento em comemoração das festividades do aniversário do município, que estava programado 
para os dias 27, 28 e 29 de março.  O motivo, por causa da seca, por precisar de água para os animais 
e também para o banho das pessoas envolvidas, decidiram marcar a cavalgada para o dia 01, 02 e 
03 de maio. Pediu e reforçou o apelo, para as pessoas continuem economizando água, se cada um 
fizer a sua parte, pode-se amenizar um pouco a situação. Falou da Administração, do caminhão que 
foi comprado, e está levando água para as comunidades e famílias. Nada mais havendo a constar o 
Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia dezessete (17) de março, terça-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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