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ATA N 029/2020 

 

Aos dez (10) dias do mês de setembro de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima nona (29ª) 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. 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° 028/2020. ATA N° 028/2020 da Sessão Ordinária, 
realizada em três (03) de setembro de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Não houve expediente. ORDEM DO DIA: Não teve nenhum projeto para apreciação. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Delmo Rempel, saudou Senhor Presidente, os colegas Vereadores e demais 
presentes, falou que ouvindo a justificativa do vereador Luciano, sobre a demora da reforma da retro 
escavadeira, e concordou que com a pandemia se teve muita dificuldade em vários setores, mas 
uma só máquina não justifica, onde o seu uso se faz tão necessário. Falou das muitas reclamações 
no setor de obras e na agricultura no atendimento dos nossos agricultores, quando um serviço é 
solicitado, se tem sempre a mesma resposta, ou falta máquina ou falta operador. Nosso município 
tem 28 anos, do qual estima muito, onde antes haviam cinco até mesmo seis máquinas em 
funcionamento, atualmente se tem duas ou três, e este é um dos motivos que os serviços não estão 
sendo atendidos como deveriam. Gostaria que fosse tomado uma providência, e que fosse dada 
uma melhor atenção aos nossos agricultores. Sugeriu de fazer uma listagem destes pedidos com 
data quando forem solicitados, para se ter uma ideia do tempo que estes estão sendo realizados. 
Falou da situação que ocorreu com um produtor de sua localidade, que com o período de seca, ficou 
sem pastagem, e então comprou a cevada para substituir, onde se sabe que ela é armazenada a 
granel. Este mesmo produtor encomendou uma carga da cevada de uma empresa, e para isso 
precisava de um acesso melhor em sua propriedade para facilitar a entrega, onde o acesso era em 
torno de dez metros. E a empresa querendo fazer a entrega e a prefeitura não indo realizar o serviço 
do acesso. Então depois de um tempo, contatou com a prefeitura e comunicou, que um animal tinha 
morrido em sua propriedade, mas realmente tinha morrido uma rês, mas era um terneirinho recém- 
nascido. E então foram lá e fizeram, e isso não é justo ele ter sido atendido somente nesta 
circunstância. Falou que sabe que tem muitos serviços em atraso, e que fosse feito um cronograma 
e uma programação para evitar estes atrasos. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente 
após convocar a próxima sessão, para o dia dezessete (17) de setembro, quinta- feira, encerrou os 
trabalhos invocando a proteção de Deus. E para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida 
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e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente e Senhora Secretária da 
Mesa. 
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