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ATA N 028/2020 

 

Aos três (03) dias do mês de setembro de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima oitava (28ª) 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, Delmo Rempel, Luciano José da 
Silva, Marciano Antônio Favaretto, Guilherme Samuel Hickmann, Nadir Paulo Burghardt, Nelci Ariotti 
Maffi e Tiago André Ariotti. Antes de iniciar a Sessão, foi realizado um minuto de silêncio em respeito 
ao falecimento do Senhor Olavio da Costa. 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° 027/2020. ATA N° 
027/2020 da Sessão Ordinária, realizada em vinte e sete (27) de agosto de dois mil e vinte (2020), 
foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 028/2020, não tiveram 
inscrições para falar no expediente. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 078/2020, foi 
apresentado o PROJETO DE LEI N° 036/2020, PROJETO DE LEI N° 037/2020, PROJETO DE LEI N° 
038/202, Mensagem Retificativa N° 01/2020 e BALANCETE DA RECEITA, DESPESA E VERIFICAÇÃO 
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020. PROJETO DE LEI N° 036/2020- Autoriza o Poder Executivo 
a celebrar contrato administrativo emergencial, de caráter temporário, via processo seletivo 
simplificado, para atender excepcional interesse público, para as funções de Técnico de Enfermagem, 
e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 037/2020- a Autoriza o 
Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de 
R$ 215.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 
038/2020- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, 
no valor de R$ 56.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Luciano José da Silva, saudou Senhor Presidente, os colegas Vereadores e 
demais presentes, lamentou por mais uma perda para nosso município o Sr. Olavio que estava 
passando por uma enfermidade, e manifestou o pesar e votos de força aos familiares. Falou do 
período que estava na Secretaria de Obras, e que o colega Cleonir questionou na semana passada, 
sobre a demora do conserto da máquina JCB. Falou que nada justifica a demora do conserto, apenas 
quer explicar o que de fato aconteceu. Essa máquina deu problema no final de dezembro de 2019, 
e como se tem uma programação de férias de janeiro e fevereiro em todos os setores da prefeitura, 
se beneficia também os funcionários para ter direito as férias no verão. Na prefeitura temos dois 
mecânicos, e no mês de dezembro até março é um período forte de silagem, onde requer muito 
serviço em manutenção de ensiladeira e carretão. E já tínhamos programado também a reforma do 
britador, onde os colegas vereadores o viram no pátio da oficina e a reforma estava sendo executada. 
Então na época, por ter muito serviço, optou em não abrir a máquina JCB. E quando ela foi aberta, 

  



              
 
 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

 
 
 

para efetuar o conserto em março, foi levado peças do motor para a retifica para a avaliação, buscar 
orçamento e economizar no valor. A reforma seria feita na própria oficina da Prefeitura, onde temos 
bons mecânicos e economizar na mão de obra. Mas justamente neste período teve o início da 
pandemia, onde vários setores fecharam, inclusive das peças para o motor, sendo assim não 
conseguimos fazer orçamento. Inclusive a Prefeitura ficou fechada por um período de trinta dias, e 
a cidade de Lajeado no começo da pandemia estava na bandeira vermelha. Muitos estabelecimentos 
em vários setores fechados, e a retifica não dava o retorno do orçamento, pois não estavam 
trabalhando, e assim ficamos aguardando.  E quando veio o orçamento, iríamos em busca das peças 
que faltavam para o conserto, mas neste período a prefeitura decidiu em dar férias coletivas aos 
funcionários, em virtude da pandemia que estava se agravando, e a orientação era de isolamento. 
Quando teve o retorno das férias, um dos mecânicos entrou em licença premium, por se enquadrar 
no grupo de risco para o Covid. E somente um mecânico não conseguia atender toda a demanda, e 
por esse conjunto de situações que se teve todo esse atraso e demora. Algo que ninguém previa, no 
meio de uma pandemia, e as peças da JCB são difíceis de conseguir, somente em Canoas na própria 
JCB, se encontram peças de qualidade. E com a pandemia se teve muita dificuldade e a falta de 
conseguir as peças, já que muitos setores estavam fechados. E depois de conseguir comprar as peças, 
essa mão de obra do conserto do motor, ela foi feita em oficina terceirizada, pois a máquina já estava 
fazendo falta e um só mecânico não conseguiria dar conta. Mas sobre o relatório de peças e mão de 
obra, a Administração irá informar conforme o requerimento solicitado, e falou que durante este 
período ficou afastado por dois meses em virtude de uma cirurgia e quando retornou já não estava 
mais no Setor de Obras da prefeitura. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após 
convocar a próxima sessão, para o dia dez (10) 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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