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ATA N 010 /2021 

 
Aos onze (11) dias do mês de março de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima (10ª) Reunião Ordinária, da Primeira Sessão 
Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes 
vereadores: Alceu José Schutz, Altair Paulo Brandt, Erlane Lauri Schulz, Flávio Becker, Guilherme 
Samuel Hickmann, Luciano José da Silva, Lovani Wolfart, Nelcí 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 a 
Secretária que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que o Vice-Secretário fizesse 
a leitura da Ata n° 009 /2021. ATA N° 009 /2021 da Sessão Ordinária, realizada em quatro (04) de 
março de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Erlane Lauri 
Schulz, falou sobre sua Indicação N.003 /2021, o qual explicou da necessidade de uma grade 
niveladora para a Comunidade de Sampaio. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 028 /2021, foi 
apresentado o PROJETO DE LEI N° 018 /2021, PROJETO DE LEI N° 019 /2021, PROJETO DE LEI N° 
020 /2021, PROJETO DE LEI N° 021 /2021, PROJETO DE LEI N° 022 /2021, PROJETO DE LEI N° 023 
/2021 e PROJETO DE LEI N° 024 /2021. PROJETO DE LEI Nº 018 /2021- Autoriza o Poder Executivo 
a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 2.512,32 e indica 
recursos para sua cobertura.  Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 019 /2021- Autoriza 
o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 
120.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Projeto baixado para maiores análises. PROJETO 
DE LEI Nº 020 /2021- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento 
municipal vigente, no valor de R$ 150.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Projeto baixado 
para maiores análises. PROJETO DE LEI Nº 021 /2021- Autoriza o Poder Executivo a abrir um 
Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 100.000,00 e indica recursos 
para sua cobertura. Projeto baixado para maiores análises. PROJETO DE LEI Nº 022 /2021- 
Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor 
de R$ 200.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Projeto baixado para maiores análises. 
PROJETO DE LEI Nº 023 /2021- Autoriza o Poder Executivo, em função dos impactos da pandemia 
COVID-19, e definição de Bandeira Preta em todo o Estado do Rio Grande do Sul, prorrogar os 
prazos para pagamento do IPTU/2021, taxas de Vistoria e de Localização, Licença dos 
Estabelecimentos, Taxa do Alvará Sanitário, validade de Alvará Sanitário, e as taxas de água, e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 024 /2021- Reestrutura o 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação – CACS 
FUNDEB, do Município de SÉRIO – RS, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 014/2021- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no 
orçamento municipal vigente, no valor de R$33.000,00 e indica recursos para sua cobertura. 
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 015/2021- Autoriza o Poder Executivo a abrir um 
Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$20.000,00 e indica recursos para 
sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 016/2021- Autoriza o Poder 
Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$20.000,00 e 
indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 017/2021- 
Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com Hospital de Caridade São José de Sério –RS, 
para o repasse de valore destinado à aquisição de móveis e utensílios para a ala geriátrica, e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Lovani Wolfart, saudou 
o Senhor Presidente, colegas vereadores, a assessoria jurídica, o jornal, executivo e secretária. 
Agradeceu ao vereador Delmo, o colega Rodrigo que abriu mão de sua suplência e ter assim ter a 
oportunidade de estar nesta casa. Agradeceu a sua família e as pessoas que deram o seu voto de 
confiança e dar a oportunidade de assim as representar. Agradeceu ao Grupo Renova Sério pelo 
incentivo e a tomar gosto pela boa política, e proporcionar o desejo de trabalhar pelo bem do 
nosso município, que é um lugar muito bom de se viver. Como representante da comunidade 
falou do seu apoio e solidariedade pela situação que estamos passando, para com os servidores da 
saúde. Se percebe em seu semblante, desde o médico ao auxiliar de limpeza, a tristeza e 
desespero. E lembrar que atrás de cada profissional tem um ser humano, que sente e sofre com o 
paciente ou familiar, e por sermos um município pequeno todos se conhecem e somos 
praticamente uma família. Pediu para cada cidadão ter empatia e solidariedade pelo próximo e a 
respeitar a situação que estamos vivendo, manter o distanciamento e ter todos os cuidados que 
estão sendo solicitados durante a pandemia. Agradeceu a todos os profissionais da saúde que 
estão na linha de frente, e desejou forças e que tudo isso passe o mais breve possível.                                      
Nelcí Ariotti Maffi, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e aos assessores que se fazem 
presentes. Falou do Projeto Nº14, que foi até o Cras onde a assistente Simone a recebeu e 
mostrou os móveis que tem no local. Onde constatou que a maioria se encontra em péssimas 
condições de uso, os que estarão em uso, irão adequar ao novo ambiente onde ocuparão alguns 
setores. Ficou feliz com a aprovação do projeto em adquirir móveis novos, pois toda casa nova fica 
melhor organizada e assim oferecer um bom trabalho. Sobre o projeto do Hospital também é 
muito válida a aprovação, e por trabalhar a anos no local sabe da necessidade dos materiais que 
precisam, e essa aprovação vai adiantar muita coisa, quando passar a pandemia, e assim organizar 
melhor a Geriatria. E para finalizar fez uma homenagem lendo uma bela mensagem para o Dia da 
Mulher, parabenizando a todas pelo ser que cada uma é e por todas as suas conquistas.                                   
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Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia 
dezoito (18) de março, 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. 

 

 
 

TIAGO ANDRÉ ARIOTTI                                             GUILHERME SAMUEL HICKMANN 
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