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ATA N° 043/2021 
 

Aos dezoito (18) dias do mês de novembro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quadragésima terceira (43ª) Reunião Ordinária, da 
Primeira Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes 
os seguintes vereadores: Alceu José Schutz, Alicia Siebeneichler, Altair Paulo Brandt, Delmo 
Rempel, Flávio Becker, Guilherme Samuel Hickmann, 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 042/2021. ATA Nº 042/2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em onze (11) de novembro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Alicia Siebeneichler, falou sobre sua INDICAÇÃO N° 013/2021, onde pede ao Poder 
Executivo, para que a Secretaria de Obras do Município avaliasse a possibilidade de manutenção e 
poda da vegetação na beira de estrada do trecho de Sampaio até a cidade de Sério, para uma 
melhor visibilidade do trajeto, bem como alargamento da estrada na curva logo na subida de 
Sampaio com sentido para o centro de Sério, pois tanto para quem sobe ou desce tem pouca visão, 
e assim evitar acidentes futuros. ORDEM DO DIA: Não teve nenhum projeto para apreciação. 
PROJETO DE LEI Nº 076/2021- Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sério para o 
Exercício de 2022. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 081/2021 - Declara o Município 
de Sério “A TERRA DA PITAYA e A SERRA DOS VALES”, e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. DECRETO LEGISLATIVO N° 002/2021- Concede Licença ao Prefeito Municipal, para 
ausentar-se do Município, no período de 13 a 16 de dezembro de 2021, viagem até Brasília-DF., 
com a finalidade de diligenciar a busca de recursos financeiros, bem como apresentar demandas 
do Município a autoridades federais. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Presidente Tiago André Ariotti, saudou colegas vereadores, Vice- prefeito Paulo, secretário Ivan, 
contador Grasiel, suplente Nelso, secretária Karine, assessor Ricardo e demais presentes. 
Agradeceu o contador Grasiel pela apresentação e explicações do orçamento para o próximo ano, 
onde um dos orçamentos prevê um valor de 300mil para a reforma do prédio da Prefeitura, algo 
importante, pois à medida que anos vão passando os prédios e órgãos públicos necessitam de 
reformas e esse recurso livre é essencial para a conservação e manutenção destes bens. Falou 
sobre a indicação da Vereadora Alicia, considera importante a manutenção das estradas, como foi 
feito o alargamento da estrada geral de Arroio Galdino em parceria com o município de Boqueirão, 
como também a estrada que vai a Porongos, que é muito estreita e com muitas curvas, a qual 
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também necessita uma atenção. Sugeriu à Secretaria de Obras que fizesse um levantamento geral 
no Município para analisar as estradas e executar as melhorias necessárias. Parabenizou a 
Secretaria de Educação pela Feira do Livro, um belo evento cultural que ocorre em nosso 
Município, parabenizou também o Vice-presidente Guilherme e seus alunos pela ótima 
apresentação musical realizada durante o evento, à qual nos enche de orgulho em poder ver a 
alegria das crianças ao cantar e tocar. Citou uma frase do escritor Rubem Alves, que diz, que um 
dos maiores presentes que se pode dar a uma criança é um livro, e através dele ensinar a criança a 
brincar de ler, pois ler é brincar e reviver. Parabenizou ainda os Conselheiros Tutelares pelo seu dia 
em 18 de novembro, como ex- conselheiro tutelar sabe e conhece o importante trabalho que 
realizam em nosso Município, na proteção das crianças e adolescentes, que serão o futuro de 
nossa cidade. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, 
para o dia vinte e cinco (25) de novembro, 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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