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ATA N° 020/2021 
 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de maio de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima (20ª) 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 019/2021. ATA Nº 019/2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em vinte (20) de maio de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 020/2021, Nelcí Ariotti Maffi, falou sobre a sua Indicação Nº 
005/2021, que sugere a alteração de algumas Ruas na cidade, como uma forma de homenagear e 
lembrar as pessoas que foram importantes no Município. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 
051/2021, foi encaminhado resposta referente ao Requerimento Nº 005/2021. Ofício do Gabinete 
Nº 052/2021, foi apresentado o PROJETO DE LEI N° 039/2021. PROJETO DE LEI N° 039/2021-
Autoriza o Poder Executivo a abrir dois Créditos Especiais no orçamento municipal vigente, no 
valor de R$200.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Projeto baixado para maiores análises. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Alceu José Schutz, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, 
assessoria, secretária e secretário Ivan. Falou sobre o Projeto N. 039 que considera de extrema 
importância investir nossa vigilância em um sistema de filmagem, para ver de forma concreta o 
que está acontecendo e servir também de prova, ressaltou que referente a esse projeto veio uma 
emenda de 100 mil reais através do deputado Heitor Schuh. Falou sobre o Projeto N. 038 da 
semana passada, onde fez um orçamento numa loja no município que fornece esse produto. O 
custo de um óculos de descanso fica no valor de 300,00 reais e um óculos de graus em torno de 
460,00 reais, óculos esse de boa qualidade. Sugeriu em incentivar a população a comprar no 
comércio local, mas sabe que é difícil, falou que o valor de 130,00 reais vai ser um bom valor para 
ajudar a comprar um óculos de qualidade. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após 
convocar a próxima sessão, para o dia primeiro (01) de junho, terça-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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TIAGO ANDRÉ ARIOTTI                                             GUILHERME SAMUEL HICKMANN 
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                                                                              Secretário 


