ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N° 010/2022
Aos sete (07) dias do mês de abril de dois mil e vinte dois (2022), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a nona (09ª) 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° 009/2022. ATA Nº 009/2022 da Sessão Ordinária,
realizada em vinte e quatro (24) de março de dois mil e vinte dois (2022), foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 010/2022, não teve inscritos para falar no
Expediente. ORDEM DO DIA: OFÍCIO DO GABINETE N° 042/2022 encaminha o PROJETO DE LEI
Nº 015/2022, PROJETO DE LEI N° 016/2022, PROJETO DE LEI N° 017/2022, PROJETO DE LEI N°
018/2022, PROJETO DE LEI N° 019/2022, PROJETO DE LEI N° 020/2022, PROJETO DE LEI N°
021/2022 e PROJETO DE LEI Nº 022/2022. PROJETO DE LEI N° 010/2022 – 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 Professor –
disciplina Educação Física, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI
Nº 011/2022 - Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Sério,
institui o respectivo Quadro de Cargos e Funções e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI N° 015/2022 – Institui o programa de incentivos à implantação de
benfeitorias para a criação de suínos e aves para corte e postura no Município de Sério, indica
recursos e dá outras providências. Projeto baixado para maiores análises. PROJETO DE LEI N°
016/2022 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal
vigente, no valor de R$ 435.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI N° 017/2022 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito
Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 153.000,00 e indica recursos para sua
cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 018/2022 – Autoriza o Poder
Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 2.500,00 e
indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 019/2022 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Especiais no orçamento municipal vigente, no valor
total de R$ 150.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade.
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PROJETO DE LEI N° 020/2022 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Suplementares no
orçamento municipal vigente, no valor de R$ 250.000,00 e indica recursos para sua cobertura.
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 021/2022 – Ratifica o 11º Termo Aditivo ao
Convênio nº 011/2017, celebrado com Hospital Bruno Born, e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 022/2022 - 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 Motorista e Operador de Máquinas, e
dá outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Tiago André Ariotti,
saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, demais presentes e as pessoas que
acompanham pela página do Facebook, falou sobre o Projeto N. 015 que ficou baixado, onde
considera o valor de auxílio para a construção de aviários e chiqueirões um bom valor, de 30 a
35m², e a prefeitura ainda oferecendo o acesso e cascalhamento. Na semana passada em
conversa com alguns produtores sobre o incentivo se aprovado, será um dos melhores da região.
Analisou que isso é o melhor que se tem a fazer no momento, pois a Secretaria de Obras não está
conseguindo atender a demanda dos outros serviços. Atualmente, as queixas são a demora nas
terraplanagens, as estradas em péssimas condições e outros serviços menores que não estão
sendo atendidos. Desta maneira é favorável desde já ao projeto, que irá atender melhor os
serviços em atraso, e fazer o básico que é as estradas e os acessos. Falou que na Quinta dia 07
participou da reunião com o Conselho Municipal do Desporto (CMD), que conta com o novo
Presidente Vagner Capoani, e fez um convite a todas as Equipes que queiram participar do
Campeonato de Futsal, para se fazerem presentes na primeira reunião no dia 18 de abril, às 19hs,
na Câmara de Vereadores, e a data prevista para a realização do Campeonato será no dia 30 de
abril. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o
dia quatorze (14) 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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