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ATA N 001/2021 
 

Aos sete dias (07) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a primeira (01ª) Reunião Ordinária, da Primeira Sessão 
Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes 
vereadores: Altair Paulo Brandt, Delmo Rempel, Flávio Becker, Ivan Luis Henz, Luciano José da Silva,  
Mário Antônio Cândido, Nelci 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. Logo após foi realizado um minuto de silêncio em 
respeito ao falecimento do Senhor Vendelino Schuck e do Senhor Marcos Brukmann. Em seguida, 
de acordo com o que dispõe no Regimento Interno, o Senhor Presidente Tiago André Ariotti, indicou 
o Vereador Ivan Luis Henz, a assumir o cargo de Vice-Secretário. E após solicitou ao Secretário que 
fizesse a leitura de uma mensagem. Em seguida foi solicitado a leitura da nomeação da Comissão 
feita pela Mesa Diretora para o Exercício de 2021, que assim ficou constituída: Comissão de Justiça 
e Redação: Presidente: Ivan Luis Henz, Relator: Guilherme Samuel Hickmann, Secretária: Nelcí 
Ariotti Maffi, Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Altair Paulo Brandt, Relator: Mário 
Antônio Cândido, Secretário: Delmo Rempel; Comissão de Obras e Serviços Públicos, Presidente: 
Mário Antônio Cândido Relator: Ivan Luis Henz, Secretário: Flávio Becker; Comissão de Educação, 
Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Presidente: Delmo Rempel, Relator: Flávio Becker, Secretário: 
Altair Paulo Brandt. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N. 001/2021, não tiveram inscrições para falar 
no expediente. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 007/2021, Indicação do Líder de Governo -
2021, o Poder Executivo Municipal indica o Vereador Tiago André Ariotti, como Líder de Governo 
da Sessão Legislativa 2021. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Altair Paulo Brandt, saudou o novo Presidente 
da Câmara Tiago, colegas vereadores, secretária, assessora jurídica e demais presentes. Agradeceu 
aos 142 votos que fez na última eleição, e com muita alegria retorna a esta casa após 16 anos, onde 
foi vereador de 1997 a 2004, e em 1999 foi presidente da Câmara. Por este motivo se canditatou 
novamente, pois sabe que tem um compromisso com o povo e que vai poder ajudar muito, como 
no setor da saúde e no que mais for preciso estará à disposição. Mário Antônio Cândido, saudou o 
novo Presidente, os colegas vereadores, secretária, assessora jurídica e demais presentes. Falou que 
não se elegeu a quatro anos atrás, mas teve a oportunidade de participar das sessões da Câmara, 
através do vereador Luciano, ocupando a cadeira como suplente, e por este motivo sabe do 
compromisso e bom trabalho realizado pelos vereadores durante este período. Parabenizou os 
novos vereadores, os que se reelegeram, e aos que não tiveram a oportunidade, mas que isso sirva 
de aprendizado e fortalecimento, pois já é uma grande vitória ter sido um candidato. Agradeceu aos 
149 votos que teve, as pessoas que nele depositaram o voto de confiança. Falou que agora durante 
estes quatro anos farão o melhor possível para melhorar no setor do comércio local, na sáude e na 
agricultura, num trabalho conjunto com os Vereadores, o Executivo e o Povo. Ivan Luis Henz, saudou 
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o novo Presidente, os colegas vereadores, e demais presentes. Desejou votos de saúde à todos, já 
que nos deparamos numa situação difícil em meio a uma pandemia. Por este motivo com o atual 
uso das tecnologias, sugere fazer uma Indicação para que as Sessões fossem gravadas e transmitidas, 
para que as pessoas pudessem acompanhar os projetos e decisões e estarem atualizadas dos 
acontecimentos do município. Falou que seu pai foi Presidente do partido MDB, sendo assim que 
desde a infância esteve envolvido no meio político, e hoje é Vereador. Sendo assim a sua política foi 
limpa e transparente, e assim tem o compromisso de fazer um trabalho cada vez melhor no 
legislativo para o bem do povo e progresso do município. Nada mais havendo a constar o Senhor 
Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia 14 de janeiro, 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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