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ATA N 016/2020 

 

 

Aos quatro (04) dias do mês de junho de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima sexta (16ª) 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 e Tiago 
André Ariotti. Antes de iniciar a sessão, foi realizado um minuto de silêncio em respeito ao 
falecimento da Senhora Maria Anair Zacarias da Silva. Logo após, o Senhor Presidente Guilherme 
Samuel Hickmann, convidou o Vereador Suplente Saulo Rodrigo dos Santos a tomar a sua cadeira no 
Plenário, diante do afastamento da Vereadora Nelci Ariotti Maffi, em seguida foi nomeado ao cargo 
de Secretário o Vereador Marciano Antônio Favaretto. E 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 o Secretário fizesse a leitura de uma 
mensagem, logo após pediu que o Secretário fizesse a leitura da Ata n° 015/2020. ATA N° 015/2020 
da Sessão Ordinária, realizada em vinte e oito (28) de maio de dois mil e vinte (2020), foi aprovada 
por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N. 016/2020, não tiveram inscrições para falar 
no expediente. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 046/2020, foi apresentado o PROJETO DE LEI 
N° 021/2020, que vem em substituição ao PROJETO DE LEI N° 018/2020. PROJETO DE LEI N° 
021/2020- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, 
no valor de R$ 18.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.                                              
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Cleonir José Bergmann de Abreu, saudou Senhor Presidente, os colegas 
Vereadores e demais presentes, falou que a Administração deve ter uma maior atenção para estrada 
que vai a Colônia Sério à Lavrador com destino a RS, pois com as obras do asfalto, o trânsito foi todo 
direcionado para lá. E como é uma estrada que antes não era tão movimentada e com o tempo 
chuvoso, dificulta a passagem de caminhões e cargas, pois é uma estrada estreita de trechos longos 
e não tem como ultrapassar, principalmente na descida de Lavrador, que se torna perigoso, e para 
quem não conhece a região nas beiradas tem muito aterro, deveria ser analisado e colocar mais 
material para reforçar. Como também nas curvas, algumas pendem para fora, deveria levantar e 
nivelar, para evitar que os caminhões possam tombar. Sugeriu que colocassem material e espaçador 
para facilitar a ultrapassagem, e assim evitar problemas maiores. Comentou também que nas curvas 
fosse feito duas pistas, viu isto num município na região de Guaporé, onde a pista de dentro é mais 
alta, assim todos respeitam, e se consegue fazer uma curva bem larga, evitando assim que todos 
andem na mesma pista. Isso evitaria acidentes e é algo simples de fazer. Falou também, que os 
quebra-molas continuam em situação irregular, sem nenhuma placa de sinalização e pintura no local. 
Com isso pode agravar ainda mais o risco de acidentes e o estrago de veículos, onde o valor dos 
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danos materiais, pode até ser cobrado do dinheiro público. E reforçou novamente o pedido da 
retirada do quebra- molas na subida do morro, que está sendo muito criticado, e virando motivo de 
piada para o nosso Município. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a 
próxima sessão, para o dia dez (10) de junho, quarta- 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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