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ATA N° 024/2021 
 

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima quarta (24ª) 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 023/2021. ATA Nº 023/2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em dezessete (17) de junho de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 024/2021, não tiveram inscrições para falar no expediente. 
ORDEM DO DIA:  Ofício do Gabinete Nº 066/2021, Encaminha Projeto de Lei substitutivo ao 
Projeto de Lei Nº 045 de 16 de junho de 2021. PROJETO DE LEI Nº 045/2021 - Autoriza o Poder 
Executivo a participar do custeio dos materiais necessários para o conserto do telhado do Salão 
Comunitário de Lavador, administrado pela Associação Pró-Desenvolvimento Comunitário de 
Lavador, e do Salão Comunitário de Alto Sampaio, administrado pela Associação Esportiva Onze 
Unidos, no valor de até R$ 30.000,00, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 043/2021 - Dispõe sobre subsídio de juros no auxílio financeiro emergencial, 
visando mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, a empresas do município de Sério, e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nelcí Ariotti Maffi, 
saudou Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes. Falou sobre a Rua Carolina, 
que depois da conclusão do asfalto ela ainda continua inacabada e sem possibilidade de acesso e 
trafego por ela. Pediu ao Executivo assim que possível pavimentar e arrumar o trecho, por ser uma 
rua de pouca extensão acredita não ter muitos gastos. Comentou também que por ser a primeira 
rua localizada na entrada do nosso Munícipio ela reflete uma imagem não muito favorável as 
pessoas que vem de fora e muitas vezes para conhecer a cidade. Nada mais havendo a constar o 
Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia primeiro (01º) de julho, 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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