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ATA N 003/2021 

 

Aos vinte e um (21) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a terceira (03ª) 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, Guilherme Samuel Hickmann, 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. Foi realizado um minuto de 
silêncio em respeito ao falecimento do Senhor Oldir Luis Corbellini. E após o Senhor Presidente Tiago 
André Ariotti, fez a posse e juramento do vereador suplente o Senhor Alceu José Schutz, e em 
seguida o convidou a ocupar sua cadeira no Plenário. Logo após de acordo com as disposições do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicou ao cargo de vice-secretário, a vereadora Nelcí 
Ariotti Maffi, em virtude do licenciamento do titutar. E ainda sobre a alteração das Comissões 
Permanentes, de acordo com o Artigo 57 Parágrafo 1° do Regimento desta Casa Legislativa o 
Vereador recém empossado, Senhor Alceu José Schutz toma o lugar do Vereador licenciado, Senhor 
Ivan Luis Henz, sendo que a representação das Comissões Permanentes passa a ser aquela afixada 
no quadro mural do Legislativo. Após solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem 
e após pediu para a que Vice-Secretária fizesse a leitura da Ata n° 002/2021. ATA N° 002/2021 da 
Sessão Ordinária, realizada em catorze (14) de janeiro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada 
por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 003/2020, não tiveram inscrições para falar 
no expediente. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 010/2021, foi apresentado o PROJETO DE LEI 
N° 004/2021 e PROJETO DE LEI N° 005/2021. PROJETO DE LEI N° 004/2021- Autoriza o Poder 
Executivo a firmar, com a Associação Comunitária Seriense (ASCOSER), CNPJ n°01.284.614/0001-05, 
Contrato de Comodato, para ocupação de duas salas, visando a instalação das atividades da 
Associação e o funcionamento da rádio comunitária, e dá outras providências. Projeto baixado para 
maiores análises. PROJETO DE LEI N° 005/2021- Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com 
Hospital de Caridade São José de Sério - RS, e dá outras providências. Projeto baixado para maiores 
análises. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Flávio Becker, saudou o Presidente Tiago, colegas vereadores, 
Vice-prefeito Paulo, secretária Karine, assessora jurídica, publicidade e demais presentes.                  
Agradeceu a sua família e as pessoas que confiaram nele por estar nesta casa e assim as representar. 
Manifestou os sentimentos aos familiares de Oldir Corbellini, que foi uma pessoa muito querida por 
todos, batalhadora e honesta, uma grande perda para todos nós. Desejou boas-vindas ao vereador 
Alceu que possa fazer um ótimo trabalho junto com os demais colegas. Parabenizou e agradeceu a 
Secretaria de Obras pelo bom trabalho realizado nas estradas de Colônia Sério e Lavrador, que 
estavam péssimas. Ressaltou que achou importante que o Prefeito Moisés tenha chamado os 
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vereadores para informar as situações e projetos, como a situação da água nas comunidades, projeto 
da rádio comunitária e a renovação do contrato com os médicos, pois queremos melhorar cada vez 
mais a qualidade e serviços em nosso município. Nelcí Ariotti Maffi, saudou o Senhor Presidente, 
colegas vereadores, e demais presentes.  Falou do projeto da rádio comunitária sobre ceder o espaço 
das salas considera importante, mas para isso na programação devesse buscar e trazer informações 
e dar ênfase as notícias do município, já que estão usando o nosso local. Pois atualmente pouco 
falam, e a programação é basicamente musical. E sobre o projeto do Convênio do Hospital, é um 
valor elevado sim, mas o valor de uma vida vale muito mais, pois no Hospital são feitos os primeiros 
socorros e atendimentos, o que não for resolvido é encaminhado ao Hospital de referência. E parte 
deste valor será usado para organizar a cozinha e manter a Geriatria, que ainda não está em 
funcionamento devido a parte burocrática, que são muitas exigências. Falou das inúmeras 
reclamações na demora do atendimento, temos ótimos médicos, mas a demora em atender os 
pacientes é muito grande chegando até a espera de duas horas. Portanto, sugeriu que na hora da 
renovação do contrato em constar uma cláusula, que tivesse maior comprometimento e agilidade 
na chegada do atendimento. Presidente Tiago André Ariotti, saudou colegas vereadores e demais 
presentes, o Vice-prefeito Paulo, Cleonir que se fazem presentes. Deu as boas-vindas ao vereador 
Alceu, que se sente feliz por ele estar nesta casa, e tem certeza que ajudará muito nos trabalhos na 
Câmara de Vereadores, também desejou sorte e sucesso ao colega Ivan, que vai desempenhar um 
belo trabalho junto ao Executivo, e que esta casa sempre estará de portas abertas no que precisar. 
Falou da visita do deputado federal Heitor Schuch, que veio oficializar a emenda do ano passado em 
15 dezembro destinada a Educação Básica no valor de 100 mil reais. Essas emendas foram 
cadastradas em 4 modalidades, onde R$ 23.752,00 para equipamentos e utensílios para cozinha, 
R$ 40.000,00 para equipamentos musicais para Banda musical do município, R$ 25.422,00 para 
compra de novos brinquedos e R$ 11.970,00 para equipamentos de climatização, totalizando a 
emenda de 100mil reais. Agradeceu na Tribuna ao deputado pelo apoio e parceria que tem com o 
partido PSB de Sério à Administração e contar com esse suporte com o envio de recursos e emendas 
anualmente, visando sempre o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, e a pedido dele 
deixou um forte abraço aos colegas vereadores e a todos os munícipes. Falou também que durante 
a tarde participou representando os Vereadores a convite do Prefeito Moisés, em uma reunião 
virtual com o Fernando Postal, que é o diretor financeiro administrativo do Banrisul, e como 
presença física do Senhor Moacir Lanzini, assessor do deputado Vilmar Zanchin, ele que foi o 
responsável por conseguir essa reunião. E o assunto foi de pedir melhorias no atendimento bancário 
em nossa cidade, e assim ficaram de marcar uma nova audiência para fevereiro propondo buscar 
um plano de melhoria no atendimento com a Prefeitura e o Banrisul. Nada mais havendo a constar 
o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia 28 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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