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ATA N° 028/2021 
 

Aos vinte e dois (22) dias do mês de julho de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a vigésima oitava (28ª) 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. Foi realizado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento da Senhora Gertha da 
Silva Rosa. Solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que a 
Vice-Secretária fizesse a leitura da Ata Nº 027/2021. ATA Nº 027/2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em quinze (15) de julho de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 028/2021, não tiveram inscrições para falar no expediente. 
ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete Nº 073/2021, encaminha a Substituição do PROJETO DE LEI 
Nº 050/2021 e PROJETO DE LEI Nº 051. PROJETO DE LEI Nº 050/2021 – Autoriza o Poder Executivo 
a abrir Créditos Especiais no orçamento municipal vigente, no valor de R$468.418,80 e indica 
recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 051/2021 – Autoriza 
o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 
905.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto 
contrário do vereador Delmo Rempel, o qual explica estar contrário somente a compra da 
escavadeira hidráulica. PROJETO DE LEI Nº 046/2021 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2022 – 2025 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Alceu José Schutz, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes, 
parabenizou a iniciativa de algumas pessoas e jovens do Município na criação de uma ONG, a ASPA 
(Associação Seriense de Proteção Animal), com o objetivo de proteger melhor os animais, 
agradeceu em nome do Presidente Odair Júnior e as pessoas que estiveram presentes pela criação 
da ONG e seus objetivos em relação a essa atitude. Falou que no dia 25 de julho se comemora o 
Dia do Colono e Motorista, duas categorias que durante a pandemia não pararam, colonos 
produzindo e o motorista garantindo o transporte e o abastecimento em nossa cidade, e também 
no dia 28 de julho é o Dia do Agricultor que produz nosso alimento, uma classe batalhadora e que 
investe muito em nosso Município. Nelcí Ariotti Maffi, saudou Senhor Presidente, colegas 
vereadores e demais presentes, fez uma homenagem ao dia do Colono e Motorista, duas classes 
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que são exemplos para todos nós, onde o colono produz o nosso alimento com todo esforço e 
dedicação, e o motorista faz o transporte de tudo que é produzido e a garantia da entrega em seu 
destino. Profissões essenciais para o futuro e desenvolvimento do nosso país. Presidente Tiago 
André Ariotti, saudou os colegas vereadores e demais presentes, falou do Projeto 048 aprovado na 
semana retrasada que se refere ao convênio Pavimenta do Governo do Estado, e que na última 
semana a convite do Prefeito esteve em Porto Alegre onde o Projeto foi entregue na Secretaria de 
Articulação e Apoio aos Municípios. O projeto se refere a 615m de asfalto na Rua Francisco Oscar 
Karnal, uma obra avaliada em 1 milhão e 34 mil reais, o motivo segundo o programa que esta rua 
liga o município à cidade de Venâncio Aires, a nossa escola e ao Parque dos Lagos. Ressaltou que 
não é algo certo que iremos conseguir, mas o importante que a Administração fez a sua parte onde 
o projeto foi encaminhado e cadastrado, e muitos outros municípios também fizeram esse 
cadastro, mas ficaremos na torcida da sua aprovação. Falou também da chegada da Mini 
Carregadeira, e que ela irá auxiliar muito no setor agrícola, comentou que seria interessante a 
Administração adquirir vassouras recolhedoras e acoplar na máquina auxiliando assim no serviço 
dos zeladores com a limpeza das ruas. Agradeceu ao Deputado Heitor Schuch que colaborou com 
parte desta emenda com o valor de 150 mil, e também pela parceria e dedicação que sempre tem 
dado ao nosso Município. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a 
próxima sessão, para o dia cinco (05) de agosto, 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. 

 
 

 
 
 

TIAGO ANDRÉ ARIOTTI                                             GUILHERME SAMUEL HICKMANN 
                      Presidente                                               Vice-presidente 
 
 
 
 

DELMO REMPEL 
                                                                              Secretário 


