ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N° 038/2021
Aos quatorze (14) dias do mês de outubro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima oitava (38ª) 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, Nelso Rodrigues da
Silva 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 037/2021. ATA Nº 037/2021 da Sessão Ordinária,
realizada em sete (07) de outubro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade.
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 038/2021, a vereadora Nelcí Ariotti Maffi, falou sobre o
REQUERIMENTO N° 008/2021, o qual os vereadores vem requerer ao Poder Executivo Municipal,
um espaço ou sala maior para o Brechó da Liga do Câncer, e espera que o pedido juntamente com
os colegas vereadores seja aceito pelo Executivo e que será de muita importância. ORDEM DO DIA:
Ofício do Gabinete N° 102/2021 encaminha resposta à Indicação N° 009/2021, de autoria do
vereador Flávio Becker. 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. Aprovado por unanimidade. 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. 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. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 008/2021, de todos os
Vereadores presentes, vem requerer ao Poder Executivo Municipal, o pedido de uma sala ou local
maior para a instalação do Brechó da Liga do Câncer do nosso Município. Atualmente esse Brechó
se localiza numa construção nos fundos da Casa Paroquial, mas pelo espaço ser muito pequeno,
muitas peças estão em sacolas dificultando a exposição das mesmas, e com um local maior irá
contribuir para uma melhor apresentação, beneficiando o aumento das vendas, e assim ajudando
ainda mais pessoas que dependem do auxílio da Entidade. Aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Luciano José da Silva, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores, e
demais presentes, falou sobre os Projetos aprovados na sessão e sobre o Requerimento do
vereador Flávio sobre a solicitação das placas indicativas, onde já está sendo feito um
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levantamento pelo Executivo conforme a resposta do Ofício, e que considera de muita importância
na cidade como também para os interiores, placas para as localidades e indicando a direção, já que
muitas dessas placas estão danificadas pela ação do tempo, dificultando muita a localização para
os interiores da cidade. Sobre o projeto da aquisição de computadores considera essencial, já que
o mundo está se tornando cada vez mais tecnológico e durante a pandemia se pode observar isso.
Mas considera pouco a aquisição de dez notebooks, dependendo do número de alunos em uma
sala de aula, não terão um aproveitamento satisfatório se precisarem dividir o equipamento.
Salientou para que a Secretaria de Educação avaliasse a possibilidade de contratar um profissional
ou uma escola qualificada em informática para administrar aulas em nosso município, pois se sabe
que muitos alunos estão indo buscar esse conhecimento em outras cidades. Sobre as melhorias do
asfalto, onde foi feito uma emenda, um projeto diferente, onde antes era consultado o
proprietário na concordância, e agora esse projeto de melhoria já é determinado o local que será
feito, e espera que a avaliação seja feita de maneira justa aos proprietários, já que a área em
questão tenha lotes urbanos sem escritura e que essa avaliação seja feita de acordo com a
realidade sem prejudicar os proprietários. Alceu José Schutz, saudou Senhor Presidente, colegas
vereadores, assessor e demais presentes, falou sobre a RS421 entre o km 27 e 29, onde tem três
casos de afundamento na pista, e gostaria de solicitar juntamente com os demais colegas
Vereadores, se possível, uma solicitação ao DAER para solucionar este problema, para assim evitar
acidentes futuros. Pois para quem passa com veículos maiores e de carga como caminhões tem
dificuldade em passar nessas crateras. Parabenizou a todos os Professores pelo seu dia, que são
formadores de pessoas e opiniões. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após
convocar a próxima sessão, para o dia vinte e um (21) 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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