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ATA N 026/2020 

 

Aos vinte (20) dias do mês de agosto de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima sexta (26ª) 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° 025/2020. ATA N° 025/2020 da Sessão Ordinária, 
realizada em treze (13) de agosto de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 026/2020, não tiveram inscrições para falar no expediente. 
ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 072/2020, encaminha Divulgação da concessão de Tarifa 
Social de Energia Elétrica. Ofício do Gabinete N° 073/2020, foi apresentado o PROJETO DE LEI N° 
031/2020, PROJETO DE LEI N° 032/2020 e PROJETO DE LEI N° 033/2020. PROJETO DE LEI N° 
031/2020-  Institui a Nota Fiscal Eletrônica no Município de Sério, e dá outras providências. Aprovado 
por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 032/2020- Dispõe sobre as atividades insalubres e perigosas 
nos serviços municipais, regulamenta a percepção de adicional correspondente e dá outras 
providências. Projeto de Lei baixado para maiores análises. PROJETO DE LEI N° 033/2020- Autoriza 
o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de 
R$56.600,00 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 da situação do atendimento bancário no Banrisul, e comentou se a 
Administração pudesse intervir para que o banco atendesse mais dias por semana. Onde muitos 
bancos estão estendendo o horário de atendimento, para evitar aglomerações, em virtude da 
pandemia, aqui no município ocorre o contrário. Muitas pessoas estão reclamando, pois chegam a 
agência, onde tem uma enorme fila e demora no atendimento. Falou sobre o problema da RS, 
conforme o colega e vereador Luciano comentou na sessão passada, é uma situação lamentável, 
pois deixaram a obra pela metade e trancada sem poder transitar por ela. Pois o problema está no 
acesso trancado, se ao menos estivesse liberado o acesso, o trânsito iria fluir, podendo ter o tráfego 
de caminhões de carga e ônibus, pois assim diminuiria o fluxo pelo desvio, que não oferece tanta 
segurança. Comentou que foi muito bom a promotoria ser acionada, e assim espera por uma 
resposta positiva ou a liberação da obra para acesso a RS. Falou que estes problemas e pendências 
já vem da administração do governo passado, que era o Governador Sartori, que ficou no poder por 
quatro anos, sendo do mesmo partido e sobrenome do nosso Prefeito Municipal, e que não 
beneficiou em nada essa obra asfáltica. Falou que faltou uma certa pressão e cobrança entre a 
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Administração Municipal e o Estado naquela época, pois acredita que esta obra poderia estar 
concluída a muito tempo. Comentou também, que até hoje quem fez o asfalto até Sério, foi o 
governo do PT e PSDB, sem querer beneficiar ou desmerecer nenhum partido. Falou sobre o projeto 
da insalubridade que ficou baixado, pois ficaram algumas dúvidas e durante a semana serão 
analisadas e esclarecidas junto a Administração Municipal, para evitar algum problema futuro para 
o nosso funcionário municipal. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a 
próxima sessão, para o dia vinte e sete (27) 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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