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ATA N° 048/2021 
 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quadragésima oitava (48ª) Reunião Ordinária, da 
Primeira Sessão Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes 
os seguintes vereadores: Alceu José Schutz, Alicia Siebeneichler, Altair Paulo Brandt, Delmo 
Rempel, Flávio Becker, Guilherme Samuel Hickmann, 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 047/2021. ATA Nº 047/2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em vinte e três (23) de dezembro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 048/2021, não teve inscrições para falar no 
expediente. ORDEM DO DIA: OFICIO CM N° 098/2021- do Senhor Vereador Guilherme Samuel 
Hickmann, que inscreve Chapa para concorrer a Mesa Diretora para o ano de 2022, a qual se 
denomina “chapa um”. Ofício do Gabinete N° 140/2021 encaminha o PROJETO DE LEI Nº 100/2021 
e PROJETO DE LEI Nº 101/2021 e MENSAGEM RETIFICATIVA N° 001/2021. INDICAÇÃO Nº 
014/2020 – DE AUTORIA DA CÂMARA DE VEREADORES, solicita que o Poder Executivo avalie a 
viabilidade de repasse, de parte da sobra orçamentária do Poder Legislativo, observado o 
considerável valor repassado entre estes Poderes, sugerimos que seja aplicado parte do valor na 
pintura do prédio onde esta Casa Legislativa, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sério, dentre 
outros setores da administração pública, se localizam. PROJETO DE LEI N° 094/2021 - Autoriza o 
Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial, de caráter temporário, via 
processo seletivo simplificado, para atender excepcional interesse público, profissionais para as 
funções de Assistente Social e Monitor Sócio Educativo, e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 095/2021 - Define e fixa o VALOR DE REFERÊNCIA MUNICIPAL 
(VRM), em R$491,97 (quatrocentos e noventa e um reais com noventa e sete centavos) para ajuste 
dos valores dos Impostos, Taxas e Tarifas Públicas, e autoriza a concessão de descontos para 
pagamento à vista, em parcela única, do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, Taxa de Coleta 
de Lixo, ISS Fixo e Taxas correlatas, relativas à renovação dos Alvarás de Licença, do Exercício 2022, 
e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 100/2021 – Autoriza o 
Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial, de caráter temporário, via 
processo seletivo simplificado, para atender excepcional interesse público, para as funções de 
Servente, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 101/2021 - 
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Cria e regulamenta o plano SIMAAP - Sistema Municipal de Abastecimento de Água Potável - para 
o consumo humano, urbano e rural e dá outras providências. Projeto baixado para maiores 
análises. REQUERIMENTO N° 010/2021, Vereador Delmo Rempel, solicitou afastamento do dia 
primeiro (01) de fevereiro à vinte e oito (28) de fevereiro de 2022, do cargo de vereador, para 
tratamento de interesses particulares, assumindo assim o primeiro (1°) suplente Rodrigo Fabiano 
de Abreu. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO N° 011/2021, Vereadora Nelcí Ariotti 
Maffi, solicitou afastamento do dia primeiro (01) de fevereiro à vinte e oito (28) de fevereiro de 
2022, do cargo de vereadora, para tratamento de interesses particulares, assumindo assim a 
segunda (2ª) suplente Lovani Wolfart. Aprovado por unanimidade. No prosseguimento da reunião, 
o senhor Presidente esclareceu que a votação, conforme orienta o Regimento Interno da Casa 
Legislativa em seu artigo dezessete, parágrafo segundo, será por chamada nominal, mediante 
cédulas com a indicação dos nomes dos candidatos. Após os Vereadores terem votado, o senhor 
Presidente comunicou o resultado da eleição, tendo sido vencedora a “chapa um”, pelo fato de ter 
recebido a unanimidade dos votos favoráveis. Desta forma, a MESA DIRETORA DA CÂMARA DE 
VEREADORES, para o ano de dois mil e vinte e dois, ficou assim constituída: GUILHERME SAMUEL 
HICKMANN – Presidente, ALTAIR PAULO BRANDT - Vice-Presidente, NELCI ARIOTTI MAFFI – 
primeira Secretária. Em seguida, o senhor Presidente, Vereador Tiago André Ariotti, parabenizou 
os integrantes da nova Mesa Diretora e comunicou que esta Mesa é considerada, 
automaticamente empossada a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e dois, com 
base no artigo dezessete do Regimento Interno da Casa Legislativa. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nelcí 
Arioti Maffi, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes. Agradeceu e 
parabenizou todos os lojistas e comerciantes pela bela ornamentação natalina que fizeram em 
seus estabelecimentos deixando a cidade mais bonita, parabenizou o trabalho realizado nessa casa 
durante o ano, onde sempre prevaleceu a harmonia e união entre todos, afinal somos uma família, 
sempre deixando a bandeira partidária de lado, pois o bem comum é o desenvolvimento do nosso 
município. Desejou aos colegas que irão assumir durante o próximo ano desejos de um bom 
trabalho com os demais, agradeceu ao futuro Presidente Guilherme o convite a compor a Mesa 
Diretora pro próximo ano. E para finalizar fez uma mensagem com desejos de um Feliz Ano Novo, 
próspero e de muita união entre todos. Mário Antônio Cândido, saudou o Senhor Presidente, 
colegas vereadores, assessor, secretária e demais presentes. Falou sobre a nova mesa diretora para 
o próximo ano, falou que ela foi escolhida de comum acordo e que não teve nenhuma divergência, 
e foi escolhida para unir os três partidos. Falou do excelente trabalho realizado pelo presidente 
Tiago, e que a partir do próximo ano o Presidente Guilherme irá escolher as suas comissões 
permanentes. Falou sobre a questão do Quebra-molas, que a dificuldade é somente para 
caminhões grandes para manobrar, mas para os alunos e para a escola, melhorou muito, portanto 
foi conversado com o prefeito, e sim irá ser feito algo para beneficiar a todos, mas só será feito 
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quando tiver alguma outra melhoria asfáltica, pois o custo de maquinários é muito alta. Falou 
sobre o fechamento do Hospital, algo que o deixou e a todos muito preocupados, mas parabenizou 
o Prefeito, o Secretário da Saúde e toda a Diretoria do Hospital, que se mobilizaram e estão 
tomando as medidas necessárias para que isso não aconteça, e pelo que se sabe estamos tendo 
uma reposta muito positiva em relação a isso. Falou da inauguração do novo endereço da Brigada 
Militar, que o local ficou muito bem localizado, amplo e isso só vem a melhorar ainda mais à 
segurança da nossa cidade. Falou sobre os serviços na Secretaria de Obras, não que as 
terraplanagens não sejam importantes para o município, mas dispor dos maquinários para as 
melhorias nas estradas e para as pessoas do interior. Desejou um bom início de ano para o novo 
Presidente e para os demais colegas da casa que seja um ano muito produtivo. Guilherme Samuel 
Hickmann, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes. Parabenizou e 
agradeceu a Administração Municipal, pela atenção e pelos pedidos sempre atendidos, agradeceu 
ao Presidente Tiago, pelo convite durante o ano de ser Vice na Mesa Diretora, e o parabenizou 
pelo excelente trabalho realizado nesta casa, agradeceu ao Vereador Mário, por indicá-lo a ser 
Presidente para o próximo ano, o qual irá o representar, e sendo seu quinto ano como Vereador 
nesta casa, a cada ano aprende muito com ele colegas de partido, buscando o bem e de maneira 
muito honesta. Desejou aos demais colegas um bom início de ano e trabalho, e que a união 
sempre permaneça nessa casa, e a todos um Feliz ano novo de muitas alegrias e realizações. Alicia 
Siebeneichler, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes. Agradeceu ao 
Senhor Presidente e os colegas, pela ajuda e auxilia nos trabalhos, já que é o primeiro ano que 
assume como vereadora, agradeceu ao colega Erlane por ter cedido o lugar por esses 2 meses. 
Agradeceu aos seus eleitores e a família pelo apoio, se sente muito grata, e por eles que está na 
casa para os representar. Desejou que 2022 seja um ano de muita luz e paz para todos. Presidente 
Tiago André Ariotti, saudou colegas vereadores e os demais presentes, cumprimentou o futuro 
presidente Guilherme, desejou sucesso em seus trabalhos e sabe da sua competência para isso. 
Agradeceu primeiramente a Deus por este ano, que foi um ano atípico onde tivemos que fechar a 
casa ao público e realizar os trabalhos internos, mas que com força e união foi superado, e o 
reflexo disso é hoje ver a casa cheia, e ver que as pessoas sabem do nosso trabalho. Agradeceu aos 
Vereadores que passaram nessa casa ao longo do ano, que com certeza vieram muito a somar nos 
trabalhos, como colega Ivan, Rodrigo, Lovani, Nelso e Erlane, e aos colegas que se fazem presentes 
hoje. Agradeceu ao seu Vice-presidente Guilherme, ao Secretário Delmo, que com sua experiência 
sempre tem a aprender, a secretária Karine sempre presente, ao contador Grasiel nos trazendo as 
informações e mais segurança em nossas ações, ao assessor Ricardo nos assessorando 
juridicamente, a imprensa sempre informando e mostrando o nosso trabalho. Falou que se sentiu 
honrado em presidir mais uma vez esta casa, onde hoje se senti mais seguro do que em 2019, e 
esse amadurecimento mostrou que nada se faz sozinho e que cada um precisa um do outro, 
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mesmo tendo opiniões diferentes em algumas vezes, mas todos sempre pensando para o bem do 
Município. Desejou um bom ano a todos presentes, aos munícipes e que em 2022 podemos 
encontrar a paz e o amor, e um Obrigado a todos nós de coração. Nada mais havendo a constar o 
Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia três (03) de fevereiro, 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 
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