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ATA N 005/2021 
 

Aos quatro (04) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quinta (05ª) Reunião Ordinária, da Primeira 
Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os 
seguintes vereadores: Alceu José Schutz, Altair Paulo Brandt, Delmo Rempel, Flávio Becker, 
Guilherme Samuel Hickmann, Mário Antônio Cândido 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. Após o Senhor 
Presidente Tiago André Ariotti, fez a posse e juramento do vereador suplente o Senhor Erlane 
Lauri Schulz e Rodrigo Fabiano de Abreu, e em seguida os convidou a ocupar suas cadeiras no 
Plenário. Logo após de acordo com as disposições do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
indicou ao cargo de vice-secretário, o vereador Flávio Becker, em virtude do afastamento do 
titutar. E ainda sobre a alteração das Comissões Permanentes, de acordo com o Artigo 57 
Parágrafo 1° do Regimento desta Casa Legislativa o Vereador recém empossado, Senhor 
Rodrigo Fabiano de Abreu toma o lugar do Vereadora afastada a Senhora Nelcí Ariotti Maffi. 
Após solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que o 
Vice-Secretário fizesse a leitura da Ata n° 004/2021. ATA N° 004/2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em vinte e oito (28) de janeiro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 005/2021, o Vereador Alceu José Schutz, 
falou da importância do Projeto N°008/2021, e ressaltou que o Vale do Taquari se destaca na 
agricultura como produção de leite, aves e suínos, sendo assim estaremos investindo no 
caminho certo. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 019/2021, solicita a retirada do Projeto 
de Lei N° 003/2021. Aprovado por unanimidade. Ofício do Gabinete N° 020/2021, foi 
apresentado o PROJETO DE LEI N° 008/2021 e PROJETO DE LEI N° 009/2021. PROJETO DE LEI N° 
008/2021- Autoriza a execução de serviços a agricultores do município, visando o fomento da 
produção rural, com a utilização de equipamentos agrícolas – patrulha agrícola – nas 
propriedades rurais do Município, define o valor/hora trabalhada, critérios para o 
atendimento, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 
009/2021- Suprime as alíneas “b”, “e” e “g” e dá nova redação à alínea “f”, 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). Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Rodrigo Fabiano de Abreu, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e 
demais presentes. Falou que sua passagem aqui na Câmara de Vereadores será breve, pois 

  



 

              
 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

     

 
 

 
 

   Rua 30 de Novembro, 625 – Centro – Sério – RS 
Fone: (51) 3770 – 1139 – CEP 95918-000 
E-mail: camara@municipiodeserio.com.br 

estará no lugar da colega e vereadora Nelcí, durante seu afastamento, mas também quer 
deixar seu legado e contribuir no que for preciso. Agradeceu aos seus eleitores, todas as 
pessoas que nele acreditaram, e em todas as comunidades foi muito bem recebido, agradeceu 
também a sua família por todo incentivo e apoio durante sua caminhada. Falou que 
atualmente é muito difícil encontrar alguém que queira concorrer e entrar na vida política, já 
que ela está tão desacreditada e não é fácil expor a própria imagem, deixar muita coisa de 
lado, como a família e trabalho e ir nas comunidades ouvir as pessoas, onde cada qual tem 
suas carências e dificuldades. E é algo que considera muito importante e quer se dedicar a isso 
enquanto estiver na Câmara, em ouvir e ajudar as pessoas. Falou do Projeto N°008/2021, e 
ressaltou o item que consta a contratação de serviços terceirizados, se faz muito necessário já 
nesta época se tem um grande aumento na solicitação de serviços e maquinários, e essa 
terceirização vem somar tanto para o produtor como para o município. Falou para os 
vereadores que enquanto estiver na casa legislativa podem contar com o seu apoio, 
independente da sigla partidária, pois o objetivo será sempre buscar o melhor para todos os 
munícipes. Alceu José Schutz, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e demais 
presentes. Falou que hoje se comemora uma data importante, o Dia Mundial de Combate ao 
Câncer, desta forma sugeriu a Mesa Diretora fazer o convite a Presidente da Liga do Câncer em 
nosso município, para explicar um pouco do trabalho que é realizado, dos atendimentos e 
auxílios. Falou do Câncer, que toda pessoa tem ele no corpo, e basta uma célula sofrer uma 
mutação genética para ele se manifestar e se propagar, portanto nós algum dia talvez iremos 
precisar da ajuda dos serviços da Liga. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após 
convocar a próxima sessão, para o dia onze (11) de fevereiro, 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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