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ATA N° 015/2022 

Aos doze (12) dias do mês de maio de dois mil e vinte dois (2022), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima quarta (14ª) Reunião Ordinária da Segunda Sessão 
Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes 
vereadores: Alceu José Schutz, Altair Paulo Brandt, Erlane Lauri Schulz, Delmo Rempel, Flávio 
Becker, Guilherme Samuel Hickmann, Mário Antônio Cândido, Nelcí Ariotti Maffi e Tiago André 
Ariotti. Foi realizado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento da Sra. Clarice Danieli. 
Após verificada a presença do número regimental, o Senhor Presidente, Guilherme Samuel 
Hickmann, abriu os trabalhos em nome de Deus, saudando colegas Vereadores e demais 
presentes. Solicitou a Secretária que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que o 
Vice-secretário fizesse a leitura da Ata N° 014/2022. ATA Nº 014/2022 da Sessão Ordinária, 
realizada em cinco (05) de maio de dois mil e vinte dois (2022), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 015, não tiveram inscritos para falar no expediente. ORDEM 
DO DIA: OFÍCIO DO GAB. N° 055/2022 - Encaminha resposta ao REQUERIMENTO N° 002/2022. 
PROJETO DE LEI N° 031/2022 – Altera a redação do art. 2° da Lei Municipal n.1665 de 30/12/2019, 
(Institui no âmbito do território municipal os serviços de atendimento veterinário, procedimento 
de inseminação e fornecimento de sêmen, em horário de expediente, finais de semana e feriados; 
define o valor da taxa a ser cobrada pela prestação dos serviços (de atendimento veterinário e 
procedimento de inseminação) e fornecimento de sêmen, estipula critérios para o atendimento), e 
dá outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Mário Antônio 
Cândido, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, a imprensa, o acessor jurídico, contábil, 
Vice- prefeito Paulo e demais presentes. Falou durante a semana com o Secretário de Obras, e 
novamente reforçou que na medida do possível quando os serviços de terraplangem forem 
concluídos, fosse dada uma atenção nas estradas e agilizar as roçadas, é um apelo do pessoal do 
interior. Falou com imensa alegria da reabertura do Hospital, em conversa com o Secretário da 
Sáude, na próxima Segunda-feira estará em funcionamento e atendendo assim nossa comunidade. 
Nelcí Ariotti Maffi, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes, falou 
sobre a Semana da Enfermagem, e parabenizou a todos seus colegas de profissão, por exercer esse 
lindo trabalho com profissionalismo, dedicação e comprometimento, pois são profissionais que se 
doam cuidando da vida do próximo, atentos 24horas e nos fins de semana, zelando pela saúde do 
próximo. Pode-se dizer também que através das mãos desses profissionais muitas pessoas 
nasceram e também morreram por elas. Falou dos seus 40 anos de atuação na àrea da saúde junto 
ao Hospital, a qual passou e vivenciou muitas histórias, muitos choros e risadas com seus pacientes 
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e familiares, histórias essas que iriam render um bom livro. Nada mais havendo a constar o Senhor 
Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia dezenove (19) de Maio, 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 Senhora 
Secretária da Mesa. 
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