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ATA N 008 /2021 

 

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a oitava (08ª) 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, Rodrigo Fabiano de Abreu 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 o 
Vice-Secretário fizesse a leitura da Ata n° 007 /2021. ATA N° 007 /2021 da Sessão Ordinária, 
realizada em dezoito (18) de fevereiro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Delmo Rempel, falou sobre o Requerimento N.003 /2021, o qual 
solicita seu afastamento e também oportuniza o próximo suplente a assumir junto à casa 
legislativa. ORDEM DO DIA: Não teve nenhum projeto para apreciação. REQUERIMENTO N° 003 
/2021- Vereador DELMO REMPEL, solicitou afastamento do dia primeiro (01) de março à trinta e 
um (31) de março de 2021, do cargo de vereador, para tratamento de interesses particulares, 

assumindo assim a segunda (2ª) suplente Lovani Wolfart. 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 quatro (04) de março, 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 
Secretária da Mesa. 
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