
ATA N 016/2018

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio de dois mil e dezoito (2018), nas dependências

da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima sexta (16ª) 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

015/2018. ATA Nº 015/2018 da Sessão Ordinária, realizada em dezessete (17) de maio de dois

mil e dezoito (2018) foi aprovada por unanimidade.  EXPEDIENTE: Não houve expediente.

ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 020/2018 com EMENDA MODIFICATIVA Nº

001/2018 –  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.  Aprovado  por

unanimidade.  EXPLICAÇÕES  PESSOAIS:  MARCIANO  ANTÔNIO  FAVARETTO

(PMDB):  Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores e demais presentes. Falou sobre a

greve dos caminhoneiros e de sua indignação com as coisas que vem acontecendo no nosso País.

Manifestou o seu apoio à paralisação e disse que veio em boa hora, pois o brasileiro não suporta

mais tantos aumentos nos produtos essenciais do dia a dia. Pede o apoio de todos para com os

caminhoneiros, mesmo que saiba que alguns produtores não serão atendidos com suprimentos

para seus animais, vê essas dificuldades necessárias para que haja êxito e pede que a população

entenda e aplauda os grevistas.  Por fim,  convidou a todos para assistir  a  semifinal da Copa

Integração, onde o XV de Novembro disputará contra o Primavera, pedindo o apoio de toda a

Comunidade e também parabenizou ao XV de Novembro por ter chegado até aqui.  Nada mais

havendo a constar, o Senhor Presidente após determinar a próxima Sessão para o dia sete (07) de

junho 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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