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ATA N 002/2021

Aos catorze dias (14) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a segunda (02ª) Reunião Ordinária, da Primeira
Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes
vereadores: Altair Paulo Brandt, Delmo Rempel, Flávio Becker, Guilherme Sanuel Hickmann, Ivan Luis
Henz, Luciano José da Silva, Mário Antônio Cândido, Nelci 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 o Vice-Secretário que fizesse a
leitura da Ata n° 001/2021. ATA N° 001/2021 da Sessão Ordinária, realizada em sete (07) de janeiro
de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N°
002/2020, o Vereador Ivan Luis Henz, ressaltou a importância da Indicação N° 001/2021, onde
propõe que as Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores sejam transmitidas por meio de
vídeo/ou áudio. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 008/2021, foi apresentado o PROJETO DE
LEI N° 001/2021, PROJETO DE LEI N° 002/2021 E PROJETO DE LEI N° 003/2021. PROJETO DE LEI N°
001/2021- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente,
no valor de R$48.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO
DE LEI N° 002/2021- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal
vigente, no valor de R$54.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI N° 003/2021- Suprime a alínea “b” do artigo 1° da Lei Municipal n°431.02 de 22 de
outubro de 1999 (Disciplina a Instituição de Ponto Facultativo no Município de Sério e dá outras
providências. Projeto baixado para maiores análises. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Delmo Rempel,
saudou o Presidente da Câmara, colegas vereadores, e demais presentes. Agradeceu ao presidente
pelo convite de fazer parte da mesa diretora, onde farão um bom trabalho para 2021. Falou sobre o
abastecimento de água em sua comunidade, um problema que já vem desde o ano passado, onde
hoje a comunidade é abastecida através de um poço artesiano, e que na semana passada já ficou
sem água por alguns dias. Comentou que no ano passado juntamente com a diretoria da Associação
da água, estavam planejando uma nova perfuração para um poço artesiano próximo do antigo, e
juntamente com a empresa responsável e o geólogo, hoje já tem o projeto, a licença e orçamento
para começar a perfuração do poço. E com muita alegria falou que durante a reunião na comunidade
que tiveram durante a semana, com a empresa, a presença do Prefeito por convite do vereador
Luciano, este projeto estará se tornando realidade. E que na próxima semana a empresa irá começar
com o serviço de perfuração. Agradeceu a Administração por entender a situação da comunidade,
e por ser um investimento alto, o município já se prontificou em ajudar com algum auxílio financeiro.
Finalizou com a citação que o prefeito colocou durante a reunião e que sirva de reflexão para todos,
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que a coisa mais importante para nós é a Vida e a segunda é a Água. Ivan Luis Henz, saudou o
Presidente da Câmara, colegas vereadores, e demais presentes. Falou que ser e estar Vereador é a
realização de um sonho, e como todos almejou e batalhou para isso, mas às vezes a vida nos oferece
oportunidades. Sendo assim comunicou, que na semana seguinte estará se licenciando desta casa
para assumir uma função no Executivo, e depois de muito refletir sabe do compromisso que tem
com os seus eleitores e com a comunidade, acreditando que poderá desenvolver um trabalho e um
compromisso maior ainda, e um desafio tão grande quanto participar desta casa. E acredita poder
fazer muito mais pela comunidade nesta função, gostaria que as pessoas que depositaram a sua
confiança no cargo de vereador possam também depositar a confiança em sua nova função junto ao
Executivo. E salientou que tem um compromisso sim com seus eleitores, mas agora tem um
compromisso ainda maior com a comunidade, e espera representá-los da melhor forma. Luciano
José da Silva, saudou o Presidente da Câmara, colegas vereadores, e demais presentes. Parabenizou
os colegas vereadores pela conquista deste pleito, e deseja sucesso e acredita que a cidade de Sério
está muito bem representada. Comentou que a 4 anos atrás estavam num grupo de várias pessoas
envolvidas em todos os setores da comunidade, e isto se repete também na nova legislatura, com
pessoas responsáveis e que sabem do compromisso, como os vereadores suplentes que também
virão a fazer parte desta casa. Falou do compromisso e da nova função do colega Ivan, que a
comunidade irá entender, pois quando se é candidato se assume um compromisso tanto no
Legislativo como no Executivo. Falou da indicação do vereador Ivan, que ela é necessária, e já devia
ter sido feita a tempos anteriores, ela é muito válida para que a comunidade possa ver e identificar
o trabalho que é feito na casa legislativa. Parabenizou ao Prefeito pela reunião que tiveram em seu
Gabinete, informando metas e apresentação de projetos, e isso valoriza muito o trabalho dos
vereadores, explicando e ouvindo nossas opiniões. Falou da reunião na comunidade de Araguari, do
colega Delmo, onde esteve presente também e o Prefeito e ressaltou que o problema de
abastecimento de água é uma dificuldade também em outras comunidades, como na reunião
durante a semana em Arroio Alegre, onde esta Associação abastece também 7 de Setembro e parte
de Arroio Abelha, e também enfrentam a situação da falta de água e onde o problema de
vazamentos é constante. Falou que agora a prioridade da Administração é amenizar a dificuldade no
abastecimento da água em nosso município. Agradeceu ao presidente pela oportunidade de estar
nesta casa, e falar que ele também vai estar à serviço e colaborar com a Administração Municipal
em breve, e durante este período que permanecer nesta casa estará pronto a ajudar no que precisar.
Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia 21 de
janeiro, 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 VicePresidente e Senhor Secretário da Mesa.
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