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ATA N° 030/2021 
 

Aos doze (12) dias do mês de agosto de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima (30ª) 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 Selita Hammes. 
Solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que a Vice-
Secretária fizesse a leitura da Ata Nº 029/2021. ATA Nº 029/2021 da Sessão Ordinária, realizada 
em cinco (05) de agosto de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 030/2021, o vereador Alceu José Schutz, falou sobre o 
Projeto de Lei N° 060/2021, e solicitou uma atenção para sua aprovação, pois a comunidade 
necessita muito deste auxílio. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete Nº 085/2021 encaminha o 
PROJETO DE LEI Nº 058/2021, PROJETO DE LEI Nº 059, PROJETO DE LEI Nº 060 e PROJETO DE LEI 
Nº 061. PROJETO DE LEI Nº 058/2021 -Autoriza o Poder Executivo a receber em doação os 
equipamentos da rede de abastecimento de água da Associação Pró-Desenvolvimento 
Comunitário de Arroio Abelha, bem como administrar sua estrutura de fornecimento de água 
potável como prestação de serviços, nos termos do disposto na legislação municipal e demais 
normas legais, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 059/2021 
–Altera a redação do Art.2° da Lei n°1749 de 14 de maio de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo 
a contratar operação de crédito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e dá outras providências.” 
Projeto baixado para maiores análises. PROJETO DE LEI N° 060/2021 –Autoriza o Poder Executivo a 
participar do custeio das despesas relativas à instalação de poço artesiano na localidade de 
Colônia-Sério/Sério, no valor de até R$ 58.000,00, e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI N° 061/2021 –Autoriza o Poder Executivo a prorrogar por até seis 
meses o contrato temporário de Técnico de Enfermagem, autorizado pela Lei 
Municipal 1.700/2020, face à persistência da situação de Calamidade Pública no País, e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 055/2021 – Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Créditos Especiais no orçamento municipal vigente, no valor total de 
R$300.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 
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N° 056/2021 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Convênio com a Casa de Passagem 
do Vale, objetivando a concessão de subvenção financeira mensal, e dá outras providências. 
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Luciano José da Silva, saudou Senhor 
Presidente, colegas vereadores e demais presentes, manifestou seus sentimentos aos familiares 
Frank, Pelegrini e Hammes, pois eram pessoas bem próximas ao seu convívio familiar. Falou sobre 
o Projeto da implantação da água na comunidade de Arroio Abelha onde passa a ser 
responsabilidade do município, se teve uma reunião com eles onde se percebe que a maior 
dificuldade é ter alguém responsável pelo conserto e manutenção da rede. Mas se sabe que 
passando para o município não se pode ter uma garantia de excelência no trabalho, pois na 
Associação quem cuida da rede já conhece melhor onde pode estar o problema, e tem a questão 
do deslocamento pela distância da comunidade até o centro, mas mesmo assim a comunidade 
quer e irá se comprometer a colaborar e orientar nos serviços. Falou também do Projeto aprovado 
da perfuração do poço em Colônia-Sério, algo de extrema importância onde essas duas 
comunidades são abastecidas, e que agora em pleno inverno estão sem água. Esse poço está com 
problemas de desmoronamento onde a bomba está soterrada, e muitas vezes a água não chega 
limpa ela vem com restos de material e areia que acaba sujando os reservatórios, esse problema 
precisa ser resolvido o quanto antes. Falou que na semana passada foi realizado um estudo Físico-
Químico, onde foi contratada uma empresa especializada nos estudos de solo e sub-solo para 
encontrar futuros reservatórios de água, através de um aparelho que faz uma leitura de até 500m 
de profundidade. Falou que ele os acompanhou para os lugares que talvez pudessem indicar 
possíveis pontos de água conforme suas características. Conforme a Administração será feito o 
estudo de três pontos no município, um dentro da sede onde hoje dependemos de um único poço, 
outro na propriedade do Eliseu Becker com divisa à propriedade de Elton Rossini, onde foi feito o 
estudo e verificado que em nenhum lugar tem água, portanto significa que se tivéssemos 
perfurado sem esse estudo estaríamos gastando dinheiro em vão. E outro estudo mostrou que na 
propriedade do Elton tem um possível ponto, e ele prontamente o permitiu e se colocou à 
disposição, mostrando ser um excelente ponto para perfuração futura de um bom poço artesiano. 
O outro estudo foi realizado em Arroio Galdino próximo a comunidade, também foi localizado 
através dos estudos um excelente ponto para a perfuração, onde tem 98% de garantia que tenha 
água, só não conseguem informar a vazão de água, somente após a perfuração. Outro estudo que 
será feito é na região de Arroio Alegre junto a Arroio Abelha que abastecido pelo poço do 7 de 
Setembro, ainda não se tem o ponto exato para a perfuração mas a ideia é que com a perfuração 
de um futuro poço essa rede seja dividida, onde o poço existente abasteça 7 de Setembro parte do 
Alto Arroio Alegre, e o novo poço abasteça Arroio Abelha, conhecido como o morro do cachorro. 
Falou também sobre a conferência da Assistência Social, a qual participou, foi destacado alguns 
pontos e reformas necessárias na área da Assistência Social e a importância que ela tem na 
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comunidade e que durante a pandemia foi melhor observado. Falou também sobre a 
comemoração do Dia do Estudante, onde os parabenizou e à todos os professores que aos poucos 
estão retornando às atividades, teve a atração de um teatro para comemorar e incentivar esse 
retorno aos estudos, para que os estudantes tenham cada vez mais êxito em seus ensinamentos. 
Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia 
dezenove (19) 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. 
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