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ATA N° 036/2021 
 

Aos trinta (30) dias do mês de setembro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a trigésima sexta (36ª) 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 do Senhor Bruno 
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 035/2021.  ATA Nº 035/2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em vinte e três (23) de setembro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 036/2021, o vereador Flávio Becker, falou 
sobre seu REQUERIMENTO N° 007/2021, o qual solicita seu afastamento e também oportuniza o 
próximo suplente a assumir junto à casa legislativa, falou também sobre sua INDICAÇÃO N° 
009/2021, que sugere ao Poder Executivo, a colocação de placas indicativas na cidade, como forma 
de facilitar a localização de alguns pontos para as pessoas em visita ao Município, e a INDICAÇÃO 
N° 010/2021, que solicita ao Município a compra de uma Ensiladeira com Duas linhas, para que se 
tenha um melhor rendimento na execução do trabalho. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 
100/2021 encaminha o PROJETO DE LEI Nº 069/2021. PROJETO DE LEI Nº 069/2021- Estabelece o 
valor fixo mensal de R$14.260,80 (quatorze mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos), para 
o prazo de três meses, em cumprimento ao Contrato firmado com a Sociedade Beneficência e 
Caridade de Lajeado - Hospital Bruno Born, para o atendimento médico-hospitalar de urgência e 
emergência, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 063/2021 - 
Acrescenta Parágrafo Único ao art. 19, da Lei Orgânica Municipal. Projeto aprovado por 
unanimidade em segundo turno. REQUERIMENTO N° 007/2021, Vereador Flávio Becker, vem 
requerer que a partir do dia primeiro (01) de outubro de 2021 solicita o afastamento até o dia 
trinta e um (31) de outubro, do cargo de Vereador, conforme preceitua o Art. 76 Parágrafo 3º da 
Lei Orgânica, para tratamento de interesse particular, combinado com o Regimento Interno da 
Casa, em seu Artigo 92, Inciso: I, Sem direito a remuneração, para tratamento de interesse 
particular ou exercício de cargo ou função pública. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Nenhum vereador fez uso da Tribuna. Nada mais havendo a constar o Senhor 
Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia sete (07) de outubro, quinta-feira, encerrou 
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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 


