
 

              
 

 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 

ATA N° 016 /2021 
 

Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a décima sexta (16ª) 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, 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 ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que a 
Vice-Secretária fizesse a leitura da Ata Nº 015 /2021. ATA Nº 015 /2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em vinte e dois (22) de abril de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 016 /2021, não tiveram inscrições para falar no expediente. 
ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete Nº 040 /2021, foi apresentado o PROJETO DE LEI Nº 035 
/2021 e PROJETO DE LEI Nº 036/2021. PROJETO DE LEI Nº 035/2021 - Autoriza o Poder Executivo 
a custear as despesas de coleta e destinação do lixo hospitalar do Hospital de Caridade São José de 
Sério, com os serviços de coleta mensal, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, 
pertencentes aos grupos “A, B e E”, em recipientes apropriados para coleta, bem como veículos 
que farão o transporte ao local de destinação final licenciado, e dá outras providências. Aprovado 
por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 036/2021 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operação 
de crédito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e dá outras providências. Projeto baixado para 
maiores análises. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Delmo Rempel, saudou o Presidente, os colegas 
vereadores, assessores e secretário. Falou sobre a perfuração do poço em Araguari, que está muito 
agradecido pois depois de muito tempo, tudo deu certo. Agradeceu à Certel pela ajuda e a 
prioridade em realizar a instalação da rede trifásica para a ligação da bomba d´água. Agradeceu à 
Administração Municipal pelo transporte de água potável para a comunidade, pois nas últimas 
semanas à água já estava escassa. Agradeceu também ao colega Luciano que os auxiliou nesse 
serviço, como Secretário, eletricista e também como motorista ajudando no transporte de água 
para as famílias. Falou que após a conclusão do poço, vem o acerto com as despesas, que 
conforme reunião com o Secretário de Obras e Prefeito, a Administração seria responsável pelos 
gastos com a perfuração do poço, e a comunidade com o restante dos gastos, mas durante esse 
período 3 bombas submersas foram queimadas, e isso a comunidade terá que pagar, mas o valor 
em caixa não será o suficiente para quitar a despesa. Sendo assim, no dia 04 de maio irão se reunir 
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na comunidade de Araguari com a presença do Prefeito e Assessoria jurídica para falar sobre o 
pagamento destes gastos, e estendeu o convite aos colegas vereadores para se fazerem presentes, 
na medida do possível. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima 
sessão, para o dia seis (06) 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 Senhor Secretário da Mesa. 
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