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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N° 009/2022
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de março de dois mil e vinte dois (2022), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a oitava (08ª) Reunião Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa – Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes os seguintes
vereadores: Alceu José Schutz, Altair Paulo Brandt, Erlane Lauri Schulz, 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, Guilherme Samuel
Hickmann, abriu os trabalhos em nome de Deus, saudando colegas Vereadores e demais
presentes. Solicitou a Secretária que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que o
Vice-secretário fizesse a leitura da Ata N° 008/2022. ATA Nº 008/2022 da Sessão Ordinária,
realizada em dezessete (17) de março de dois mil e vinte dois (2022), foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 009/2022, não teve inscritos para falar no
Expediente. ORDEM DO DIA: OFÍCIO DO GABINETE N° 037/2022 encaminha o Projeto de Lei
substitutivo ao PROJETO DE LEI Nº 011/2022. OFÍCIO DO GABINETE N° 038/2022 encaminha o
PROJETO DE LEI Nº 013/2022 e PROJETO DE LEI Nº 014/2022. PROJETO DE LEI N° 013/2022 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir dois Créditos Especiais no orçamento municipal vigente, no
valor total de R$1.081.356,67 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI N° 014/2022 – Altera a redação da Ementa e do Parágrafo Único do art.1°, da Lei
Municipal n°1823 de 04 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio
com o município de Boqueirão do Leão, visando a perfuração de um poço artesiano em território
deste município, para o fornecimento de água potável a famílias residentes na localidade de Alto
Sampaio e lindeiras, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Delmo Rempel, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores e demais presentes,
falou sobre as péssimas condições das estradas, o mato tomando conta, gostaria de saber com a
Administração o real motivo, maquinários para realizar o serviço tem, pois a maioria dos
investimentos adquiridos foram maquinários, também não acredita que seja somente o grande
número de terraplanagens que estão sendo feitas, desta maneira algo deve ser feito o quanto
antes para resolver estes problemas. Falou que existem situações que não tem explicação, como o
Presidente Guilherme relatou na Tribuna, falou que ocorrei uma situação de um produtor que
solicitou serviço a Secretaria e ao Vice- prefeito e não foi atendido, onde os próprios moradores se
juntaram e realizaram o serviço com seus próprios tratores, e naquela mesma tarde quando foi a
Prefitura viu 2 ponclan paradas no pátio, onde deveriam estar trabalhando e realizando estes
serviços solicitados. Falou também que deveria se pensar um pouco mais na população e deixar os
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pensamentos maiores de lado, investir melhor no nosso Município, por exemplo em melhorar o
asfalto na cidade que já está bastante danificado. Observa também que cada vez mais pessoas
estão se desfazendo de seus bens e indo embora da cidade, nossa população diminuindo cada vez
mais, é preciso rever a gestão e tentar reverter estas situações. Alceu José Schutz, saudou o
Senhor Presidente, colegas vereadores, aos ouvintes que acompanham e demais presentes,
parabenizou o Município que no último dia 20 comemorou 30 anos de emancipação. Parabenizou
todos os envolvidos no processo de emanciapação, onde em 1989 foi feita a primeira Ata do
processo emancipatório, Presidente Antônio Lazzari, Vice Décio Mallmann, e demais Elton Rosssini,
Arduino Ariotti, Rejane Sartori e Ivanir Sartori, são pessoas que batalharam muito para que
tivéssemos condições melhores. Parabenizou também a Festa de São José e todos envolvidos, que
garantiram a sua beleza e sucesso. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após
convocar a próxima sessão, para o dia sete (07) de abril, 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 Senhora Secretária da
Mesa.
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