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ATA N 027/2020 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima sétima (27ª) 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° 026/2020. ATA N° 026/2020 da Sessão Ordinária, 
realizada em vinte (20) de agosto de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 027/2020, não tiveram inscrições para falar no expediente. 
ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 076/2020, foi apresentado o PROJETO DE LEI N° 034/2020, 
e PROJETO DE LEI N° 035/2020. PROJETO DE LEI N° 034/2020- Inclui valores na Lei n°1521/2017 
(Plano Plurianual 2018 –2021), referentes as Ações 0601.002 (aquisição de máquinas e implementos 
agrícolas), 0701.001 (Modernização da Secretaria de Educação e Cultura, Escolas Municipais e 
Infantil) e 0801.001 (Modernização da Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social e Unidade 
Sanitária), e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 035/2020- 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021. Projeto de Lei 
baixado para maiores análises. 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. Aprovado por unanimidade. Requerimento Nº 006/2020- vereador Cleonir 
José Bergmann de Abreu, solicita ao Poder Executivo Municipal, de forma detalhada os gastos em 
manutenção e relação de peças utilizadas na retroescavadeira modelo JCB 4CX, placa 0681 durante 
o período de Dezembro de 2019 até a presente data. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Elton Adelar Althaus, saudou Senhor Presidente, os colegas Vereadores, secretária, 
assessor jurídico, publicidade e demais presentes, falou da queixa abordada na semana passada 
sobre a situação do atendimento bancário no Banrisul, que é vergonhoso o descaso e falta de 
interesse ao serviço prestado. Relatou que na Terça-feira inúmeras pessoas esperando na fila a 
espera da abertura da agência para serem atendidas, e não apareceu nenhum funcionário para seu 
efetivo, e nem o vigia sabia porque não veio ninguém. E assim falou com o secretário da 
Administração, e solicitou que fosse enviado um Ofício ao Banrisul exigindo melhorias no 
atendimento em Sério. Falou que se for preciso ameaçar a agência em relação ao serviço da folha 
de pagamento, pois temos outro banco ao lado, que oferece um bom serviço e atendimento de 
segunda à sexta, onde os funcionários são pessoas conhecidas do nosso município. Cleonir José 
Bergmann de Abreu, saudou Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais presentes, 
comentou sobre o requerimento que fez, e agradeceu os colegas vereadores por sua aprovação. Se 
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refere a uma máquina que estava parada à vários meses na oficina, por causa do conserto de um 
motor, solicitou um relatório pois teve a curiosidade em saber, e entender porque ficou tanto tempo 
parada, em torno de nove meses para seu conserto. Onde esta máquina poderia estar trabalhando 
e auxiliando os agricultores, e estes tendo que solicitar serviço de máquinas particulares. Falou que 
recebeu reclamações na localidade de Arroio Alegre que tem algumas luminárias que estão com 
problemas, próximas a propriedade do senhor Lotário Schmidt. Falou também sobre o pedido dos 
moradores solicitando uma vez por semana, serviço de transporte de ônibus da localidade de Alto 
Arroio Alegre para Sério, muitos tem que se deslocar a pé, e com o desvio dificulta um pouco. Nada 
mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia três (03) 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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