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ATA N° 037/2021 
 

Aos sete (07) dias do mês de outubro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima sétima (37ª) 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, 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. Após, o Senhor 
Presidente Tiago André Ariotti, realizou a posse e juramento do vereador suplente Nelso Rodrigues 
da Silva, e em seguida o convidou a ocupar sua cadeira no Plenário. E ainda sobre a alteração das 
Comissões Permanentes, de acordo com o Artigo 57 Parágrafo 1° do Regimento desta Casa 
Legislativa o Vereador recém empossado, Senhor Nelso Rodrigues da Silva toma o lugar do 
Vereador afastado, Senhor Flávio Becker, sendo que a representação das Comissões Permanentes 
passa a ser aquela afixada no quadro mural do Legislativo. Logo após solicitou ao Secretário que 
fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que a Vice-Secretária fizesse a leitura da Ata 
Nº 036/2021.  ATA Nº 036/2021 da Sessão Ordinária, realizada em trinta (30) de setembro de dois 
mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 
037/2021, o vereador Alceu José Schutz, falou sobre sua Indicação N° 011/2021, o qual sugere ao 
Poder Executivo, em tomar alguma medida de prevenção e controle contra o mosquito borrachudo 
em nosso Município. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 101/2021 encaminha o PROJETO DE 
LEI Nº 070/2021, PROJETO DE LEI Nº 071/2021, PROJETO DE LEI Nº 072/2021, PROJETO DE LEI Nº 
073/2021 e PROJETO DE LEI Nº 074/2021. PROJETO DE LEI Nº 070/2021- Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Créditos Suplementares no orçamento municipal vigente, no valor total de R$ 
420.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Projeto baixado para maiores análises. PROJETO 
DE LEI Nº 071/2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento 
municipal vigente, no valor de R$ 55.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Projeto baixado 
para maiores análises. PROJETO DE LEI Nº 072/2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um 
Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$360,00 e indica recursos para sua 
cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 073/2021 - Autoriza o Poder Executivo 
a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 8.125,00 e indica 
recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 074/2021 - Autoriza 
a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução da pavimentação da Rua 
Santa Clara. Projeto baixado para maiores análises. PROJETO DE LEI Nº 068/2021 -Autoriza o 
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Município, por intermédio da Secretaria da Saúde, a pactuar com o Município de Boqueirão do 
Leão, com o propósito de definir a regionalização do recurso financeiro federal recebido pelo 
Município de Sério, para a confecção de próteses dentárias nos Laboratórios Regionais de Próteses 
Dentárias (LRPD), e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Nelso Rodrigues da Silva, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores, secretária, assessor 
jurídico e demais presentes, agradeceu a Deus, aos familiares por todo o apoio sempre e a 
Comunidade São Francisco, seus eleitores e famílias visitadas durante a campanha, e aos colegas 
Flávio Becker, Rodrigo e Lovani pela oportunidade de estar nesta Casa Legislativa. Falou que sente 
muito orgulho de assumir como Vereador, e deixando de lado a bandeira partidária pois considera 
todos aqui uma família, e família é ajudar um ao outro, e como sendo um representante do povo 
espera fazer um bom trabalho juntamente com os colegas vereadores pelo bem do nosso 
Município. Delmo Rempel, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes, deu 
as boas-vindas ao colega Nelso, e desejou um bom trabalho junto a casa e também apoio no que 
precisar. Falou das péssimas condições das estradas, que mesmo com a compra de vários 
maquinários para esse auxílio, elas ainda se encontram em más condições. Ele entende que o 
município depende também dos serviços de terraplanagem pois estes geram impostos, mas pede 
para a Administração dar uma atenção as estradas de São Francisco, Araguari, Arroio Abelha e 
parte do Arroio Alegre. Que agora com a compra desses maquinários possam analisar a situação 
pois são estradas públicas, onde caminhões de ração que atendem os produtores do nosso 
Município, tem dificuldade em trafegar, e pede também o apoio aos colegas por sua colocação. 
Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia 
quatorze (14) 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 Senhor Secretário da Mesa. 
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