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ATA N 007 /2021 

 

Aos dezoito (18) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a sétima (07ª) 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, Luciano José da Silva, Mário Antônio Cândido, Rodrigo Fabiano de 
Abreu 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 que o Vice-Secretário fizesse a leitura da Ata n° 006 /2021. ATA N° 006 /2021 da 
Sessão Ordinária, realizada em onze (11) de fevereiro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada 
por unanimidade. EXPEDIENTE: Não teve expediente. ORDEM DO DIA: Não teve nenhum projeto 
para apreciação. INDICAÇÃO N°002 /2021- de autoria do Vereador, Altair Paulo Brandt, 
indica/sugere ao Poder Executivo, que a partir da necessidade vista no nosso Município em ampliar 
os recursos terapêuticos para os munícipes que possuem alguma deficiência ou dificuldade de 
aprendizagem, avaliasse a oportunidade de ofertar a terapia de Equoterapia, a qual é método 
terapêutico e educacional reconhecido que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 
interdisciplinar nas áreas das da saúde e educação. Os benefícios dessa terapia vêm proporcionar 
melhorias no desenvolvimento integral dos atendidos e pela equipe oportunizar orientações aos 
familiares. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Altair Paulo Brandt, saudou o Senhor Presidente, colegas 
vereadores, o Vice- prefeito Paulo e demais presentes. Falou sobre sua Indicação, que por 
trabalhar na Saúde, vê isso como algo de muita importância, pois temos muitas situações com 
crianças e adultos que sofrem de algum tipo de deficiência, e esse tipo de terapia mostra um ótimo 
resultado, e citou o caso de duas crianças no município uma que faz por plano de saúde e a outra 
de forma particular, e ambas estão tendo uma evolução muito grande. Falou que algumas pessoas 
necessitam deste tratamento, mas por não terem condições financeiras, acabam não tendo acesso 
a este tratamento. Portanto fazer um convênio com umas dessas clínicas de Equoterapia, seria algo 
muito importante para a nossa população. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após 
convocar a próxima sessão, para o dia vinte e cinco (25) 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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