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ATA N 034/2020 

 

Aos quinze (15) dia do mês de outubro de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima quarta (34ª) Reunião Ordinária, da Quarta Sessão 
Legislativa - Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes vere-
adores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Guilherme Samuel Hickmann, Elton Adelar 
Althaus, Marciano Antônio Favaretto, Nadir Paulo Burghardt, Nelcí Ariotti Maffi, Sandra Regina 
Brandt Werner 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. Logo após foi realizado um minuto de silêncio em respeito ao fale-
cimento do Senhor Cláudio Valdir Stoll. Solicitou que a Secretária fizesse a leitura de uma mensagem, 
e após pediu para o Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata n° 033/2020. ATA N° 033/2020 da 
Sessão Ordinária, realizada em oito (08) de outubro de dois mil e vinte (2020), foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Não tiveram inscrições para falar no expediente. ORDEM DO DIA: Con-
forme o Boletim n° 034/2020, foi apresentado o PROJETO DE LEI CV N° 003/2020, PROJETO DE LEI 
CV N° 004/2020 e PROJETO DE LEI CV N° 005/2020. PROJETO DE LEI CV N° 003/2020- Fixa o subsídio 
dos Vereadores do Município de Sério para a Legislatura 2021/2024, e dá outras providências. Apro-
vado por unanimidade. PROJETO DE LEI CV Nº 004/2020 - Fixa o subsídio do Prefeito e Vice-prefeito 
do município de Sério para a Legislatura 2021/2024, e dá outras providências. Aprovado por unani-
midade. PROJETO DE LEI CV Nº 005/2020 - Fixa o subsídio dos Secretários municipais para a Legis-
latura 2021/2024, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 
039/2020- Autoriza o Município a realizar a antecipação de compra de passagens escolares durante 
o período de suspenção das aulas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nelcí Ariotti Maffi, saudou Senhor Presidente, 
os colegas Vereadores e demais presentes, fez uma pequena homenagem ao Dia do Professor, pois 
essa data não poderia passar em branco. Falou que professores são pessoas especiais, que depois 
dos pais, são a eles que confiamos a educação e cuidado de nossos filhos, e devemos demonstrar o 
respeito e admiração por este seu trabalho. Falou que ninguém se formou médico ou dentista, ou 
nós mesmos, sem antes ter passado por seus ensinamentos. Como nos dias de hoje a sua tarefa não 
é fácil, devido a pandemia, onde o seu trabalho é dobrado, e precisam aprender a se adaptar a esse 
novo cenário da educação. Professores são colo que acolhe e mãos que afagam e confortam nossos 
filhos. Agradeceu aos professores que teve, aos de seus filhos e netos, pelos seus ensinamentos, e 
também a homenagem e gratidão aos seus colegas Professores Sandra e Guilherme. Nada mais ha-
vendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia vinte e dois (22) de 
outubro, 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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