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ATA N° 018 /2021 
 

Aos treze (13) dias do mês de maio de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima oitava (18ª) Reunião Ordinária, da Primeira Sessão 
Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes 
vereadores: Alceu José Schutz, Altair Paulo Brandt, Delmo Rempel, Flávio Becker, Guilherme 
Samuel Hickmann, Luciano José da Silva, Mário Antônio Cândido, Nelcí Ariotti Maffi e Tiago André 
Ariotti. Após verificada a presença do número regimental, o Senhor Presidente, Tiago André 
Ariotti, abriu os trabalhos em nome de Deus, saudando colegas Vereadores e demais presentes. 
Solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que a Vice-
Secretária fizesse a leitura da Ata Nº 017/2021. ATA Nº 017/2021 da Sessão Ordinária, realizada 
em seis (06) de maio de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 
Não houve Expediente. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 036/2021 - Autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 037/2021 - Autoriza o Poder 
Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 
201.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Luciano José da Silva, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores e demais 
presentes. Falou sobre o processo da pandemia, que no começo se acreditava que ela iria até o 
primeiro inverno, agora já estamos começando a segunda temporada da estação, e ela ainda está 
presente, onde agora as vacinas estão chegando cada vez em menor quantidade e algumas já em 
falta. Falou sobre importância da retomada à volta das aulas presenciais, da geração futura que 
está chegando que é de fundamental prioridade que elas permaneçam para nossa sociedade assim 
se desenvolver. Parabenizou os Professores, funcionários e a todos envolvidos na Educação, onde 
também esteve presente ajudando e pode acompanhar todo o trabalho e cuidados necessários 
que estão tendo para esse retorno às aulas, e da coragem que tiveram nessa retomada. Sabe de 
todo esforço e empenho dos Professores na organização das aulas remotas e presenciais, um 
trabalho redobrado, e mesmo agora que temos poucos casos de Covid no município, espera que se 
tenha um controle e que isso não impeça novamente as aulas presenciais nas escolas. Falou dos 
projetos aprovados, que é a primeira vez que se aprova um projeto de financiamento em nosso 
município, e que isso tudo faz parte de um processo, em investir grande para se ter um grande 
resultado, e o sistema de Fotovoltaica será algo que vai trazer uma grande economia ao município, 
e que será pago aos poucos. Falou que conversou com diversas pessoas na comunidade, e a 
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maioria teve o entendimento e a concordância deste projeto, onde o mesmo irá ser uma grande 
evolução para o nosso Município. Sobre o outro projeto é muito importante investir para 
renovação da patrulha agrícola, já que faz algum tempo que nada é feito, é necessário desta forma 
investir naqueles que mantem e trazem retorno ao município. Falou que se sente muito feliz em 
estar na Tribuna e ser favorável a estes projetos, e espera que o controle da pandemia permaneça 
e que nossa Educação se fortaleça cada vez mais. Nada mais havendo a constar o Senhor 
Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia vinte (20) de maio, 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 Senhor Secretário 
da Mesa. 
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