ATA N 015/2018
Aos dezessete (17) dias do mês de maio de dois mil e dezoito (2018), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima quinta (15ª) Reunião Ordinária da
Segunda Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. 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. Verificada a presença de
número regimental, o Senhor Presidente, Luciano José da Silva, abriu os trabalhos em nome de
Deus. Saudando colegas Vereadores e demais presentes, solicitou a Secretária que fizesse a
leitura de uma mensagem. Após, solicitou ao Vice-Secretário que fizesse a leitura da Ata nº
014/2018. ATA Nº 014/2018 da Sessão Ordinária, realizada em nove (09) de maio de dois mil e
dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 015/2018;
TIAGO ANDRÉ ARIOTTI (PSB) Falou sobre o Projeto de Lei nº 020/2018, o qual já era uma
ideia que vinha sido discutida dentro de seu partido e se tornaria uma indicação do Vereador,
mas, como conversou com o Senhor Prefeito, ele achou melhor enviar já como Projeto de Lei,
para a apreciação dos vereadores. Projeto este que foi baseado nos Municípios de Lajeado e
Santa Clara do Sul, onde funcionam muito bem. O Vereador vê este projeto como de suma
importância, pois existem muitos terrenos que estão com mato e lixo, facilitando a criação de
pragas, especialmente focos do mosquito Aedes Aegypti, que é uma preocupação dos Agentes de
Saúde e Endemias do Município. Além de tudo isso, o mesmo acha justo que o proprietário do
terreno tenha que arcar com esta limpeza, indiferente de feita pela prefeitura ou não, pois é de
sua responsabilidade. Pediu o apoio de todos os Colegas para a aprovação do Projeto de Lei.
ORDEM DO DIA: OF. GAB. Nº 045/2018 – Encaminha Projeto de Lei nº 019/2018 e nº
020/2018; PARECER Nº 19.328 - Trata do Processo de Contas de Governo dos Administradores
do Executivo Municipal de Sério, referente ao Exercício de 2016. Aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 019/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial de
R$ 140.081,32 no orçamento municipal vigente e indica recursos para sua cobertura. Aprovado
por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 020/2018 – Estabelece normas para a prestação de
serviços de roçadas de lotes do perímetro urbano com equipamentos rodoviários do Município

ou terceirizados, define a forma de prestação de serviço e fixa a tabela de preços, e dá outras
providências. Baixado pela Comissão de Justiça e Redação para maiores estudos.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: LUCIANO JOSÉ DA SILVA (PMDB): Saudou os Colegas
Vereadores e demais presentes. Manifestou a satisfação de fazer parte do Grupo XV de
Novembro, que está participando da Taça Integração, e se orgulha em dizer que o time tem
participação de jovens da Comunidade Seriense, vendo que depois de anos sem participar de
nenhum campeonato esta integração do time está permitindo que façam belas partidas. Convidou
a todos os Vereadores e Comunidade em Geral para prestigiarem a Semifinal que ocorre no
Campo do XV de Novembro, às 14:30 horas do domingo, dia 20 de maio de 2018. Nada mais
havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia vinte e
quatro (24) de maio de 2018 encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. 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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