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ATA N 038/2020
Aos dezenove (19) dia do mês de novembro de dois mil e vinte (2020), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima oitava (38ª) Reunião Ordinária, da Quarta Sessão
Legislativa - Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes
vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Guilherme Samuel Hickmann, Luciano
José da Silva, 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
falecimento do Senhor Deoclydes Bento Mattei e a Senhora Semilda Keller Franck. Solicitou que a
Secretária fizesse a leitura de uma mensagem, e após pediu para o Vice-Secretário que fizesse a
leitura da Ata n° 037/2020. ATA N° 037/2020 da Sessão Ordinária, realizada em doze (12) de
novembro 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:
Nadir Paulo Burghardt, saudou a secretária, o assessor jurídico, o jornal, o contador Grasiel, o
Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes. Falou dos colegas vereadores que como
ele optaram por deixar a casa legislativa, o Cleonir, a Sandra e o Marciano, que isso faz parte e que
assim podem dar oportunidade de outros entrarem, desejou que sempre ficarão unidos e manter a
amizade que sempre tiveram. Falou sobre a campanha que foi muito boa e calma, onde teve o
respeito de todos, nada foi forçado e os eleitores tiveram a livre escolha de decidirem por quem
votar. E falou que agora que eleitos para serem os representantes do município, irão trabalhar ao
máximo juntamente com a Câmara de Vereadores para o crescimento do município. Agradeceu a
todos os eleitores que depositaram o seu voto de confiança, e agora irão honrar este compromisso
e mostrar um bom serviço à todos. Delmo Rempel, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores
e demais presentes. Parabenizou o novo Prefeito eleito, o Vice- prefeito, aos colegas que
concorreram e se reelegeram, ao colega Cleonir, que se dispôs a concorrer por nosso partido, que
foi feita uma boa campanha, e isso mostra a grandeza do nosso município. Agradeceu as pessoas
que confiaram nele e assim se eleger novamente, e desta maneira fará história no município de Sério,
pois é um dos únicos vereadores no vale do Taquari que se reelegeram por oito mandatos
consecutivos e pelo mesmo partido, e sente muito orgulho disto. Falou que depois das eleições tem
muito a fazer em nosso município, e desejou que a nova administração durante estes quatro anos
faça sempre o melhor. Luciano José da Silva, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores e
demais presentes, falou que após o pleito eleitoral teve muita evolução no nosso município, que
depois de muitos anos, foi uma campanha respeitosa, sem brigas e discussões. Parabenizou os
colegas vereadores que foram para reeleição desta casa que todos conquistaram êxito, ao colega
Paulo que foi vitorioso, ao colega Cleonir pelo qual tem um grande respeito, pois são adversários
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políticos, mas jamais serão adversários na vida, pois é uma pessoa que busca o melhor pelo
município. Sendo assim, em nome do Prefeito, Vice-prefeito e como presidente do partido, pediu o
apoio e colaboração do mesmo e sabe que ele estará à disposição para isso. Falou que seria a última
sessão pela qual estaria participando, pois a pedido do Prefeito Elir estará assumindo a Secretaria
de Obras para a concluir este mandato. Falou que sente muita honra em ser colega e fazer parte
desta casa legislativa, e sabe o quão estas nove pessoas são esforçadas e dedicadas e que buscam
sempre o melhor para o nosso município. Agradeceu por fazer parte deste grupo, e também aos
eleitores que nele votaram, que sempre irá buscar fazer um bom trabalho, e parabenizou os
vencedores e aos que não conseguiram êxito, pelo desempenho que tiveram e que são pessoas que
sempre buscam o melhor para o município. Tiago André Ariotti, saudou Senhor Presidente, colegas
vereadores e demais presentes, agradeceu aos seus cento e noventa e um (191) eleitores que
depositaram confiança e acreditaram em seu trabalho, isso o deixa muito orgulhado mas também
com responsabilidade. Falou que nestes quatro anos irá trabalhar muito por eles e assim os
representando nesta casa. Agradeceu a sua família pelo apoio e parabenizou a todos os colegas
reeleitos e aos que se elegeram que irão vir para esta casa, ao Prefeito Moisés e o Vice Paulo, que
irão fazer um ótimo trabalho junto ao Executivo Municipal e ao seu partido PSB, que vem crescendo
no município e que isso o deixa feliz, e que com muito trabalho e dedicação conseguiram chegar
com três vereadores para o próximo mandato. E ao final, falou que as eleições terminaram, e que
todos deverão trabalhar juntos para o bem do nosso município. Nada mais havendo a constar o
Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia vinte e seis (26) de novembro, quintafeira, 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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