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ATA N° 019 /2021 
 

Aos vinte (20) dias do mês de maio de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima nona (19ª) 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 018/2021. ATA Nº 018/2021 da Sessão Ordinária, realizada 
em treze (13) de maio de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 
Conforme o Boletim N° 019 /2021, não teve inscrições para falar no expediente. ORDEM DO DIA: 
Ofício do Gabinete N° 050 /2021, foi apresentado o PROJETO DE LEI N° 038 /2021. PROJETO DE LEI 
N° 038 /2021 - Altera a redação do “caput” do artigo 1° da Lei Municipal n° 857 de 24 de agosto de 
2007 (Autoriza o Poder Executivo a subsidiar o valor de R$ 50,00 para a aquisição de lentes de grau 
(óculos) a pacientes residentes no município, e dá outras providências. Projeto baixado para 
maiores análises. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Presidente Tiago André Ariotti, saudou colegas 
vereadores, o secretário Ivan, assessoria de imprensa, jurídica, contábil, vice-prefeito Nadir Paulo e 
a secretária. Falou dos eventos que aconteceram em nosso município o qual foram convidados a 
participar, o primeiro foi a entrega da nova viatura da Brigada Militar, esta que foi a primeira 
viatura semi blindada que veio para o interior, e conversando com o comandante Ricardo isso irá 
trazer mais segurança à eles e consequentemente mais proteção à população. Falou que 
aproveitando a oportunidade juntamente com o prefeito, vice-prefeito, comandante e major, 
mostraram onde será a nova sede da Brigada Militar, local que antes era o Cras, o lugar irá passar 
por reformas e algumas modificações, mas será um bom lugar por estar localizado dentro da 
cidade. Falou da inauguração do nosso Cras, algo que o deixa muito feliz, pois conversando com o 
Secretário Adriano recordaram que essa ideia teve seu início em julho de 2017, quando ele e o 
secretário foram à Brasília, através do deputado federal Alceu Moreira que conseguiu uma 
audiência com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, de lá conseguimos e levamos a 
demanda ao secretário adjunto Rogério Konrath, e hoje depois de 4 anos esse prédio está 
concluído. Isso reflete a importância de buscarmos recursos federais para o nosso município, uma 
obra que para o município teve um custo de 6 mil reais, e o recurso para a obra foi de 319 mil 
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reais, um valor que se fosse usado do caixa do município, talvez não seria possível tal conclusão. 
Comentou que na época algumas pessoas questionaram e não concordaram, em ter mais um 
prédio como manutenção e custo para o município, mas analisa isso como uma necessidade e o 
investimento com educação e saúde nunca é demais, isso só irá fortalecer ainda mais nosso 
Município. Parabenizou e desejou sucesso aos funcionários, profissionais e à administração. Nada 
mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia vinte e 
sete (27) 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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