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ATA N° 014/2022 
 

Aos cinco (05) dias do mês de maio de dois mil e vinte dois (2022), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a décima terceira (13ª) 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° 013/2022. ATA Nº 013/2022 da Sessão Ordinária, 
realizada em vinte e oito (28) de abril de dois mil e vinte dois (2022), foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 014/2022, o Vereador Flávio Becker, explicou 
sobre o seu Requerimento N° 002/2022, por várias pessoas já o questionarem, pede ao Executivo 
uma prestação de contas relacionada a realização da 1ª Agrofeira e Colheita da Pitaya, realizada 
no Município no mês de Fevereiro. E sobre o Requerimento N° 003/2022, muitos moradores da 
localidade de Arroio Galdino solicitam a conclusão do serviço iniciado pela Prefeitura no ano 
passado, e durante a última semana que foi de muita chuva, fica complicado de trafegar. ORDEM 
DO DIA: OFÍCIO DO GAB. N° 053/2022 - Encaminha o PROJETO DE LEI Nº 031/2022 e PROJETO 
DE LEI Nº 032/2022. REQUERIMENTO N° 002/2022 – de autoria do Vereador Flávio Becker. 
REQUERIMENTO N° 003/2022 – de autoria do Vereador Flávio Becker. PROJETO DE LEI N° 
023/2022 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Suplementar no orçamento municipal 
vigente, no valor de R$110.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Projeto aprovado por 
cinco (05) votos favoráveis dos vereadores Mário Antônio Cândido, Altair Paulo Brandt, Alceu José 
Schutz, Erlane Lauri Schulz e Tiago André Ariotti e três (03) votos contrários dos vereadores Nelcí 
Ariotti Maffi, Flávio Becker e Delmo Rempel. PROJETO DE LEI N° 031/2022 – Altera a redação do 
art. 2° da Lei Municipal n.1665 de 30/12/2019, (Institui no âmbito do território municipal os 
serviços de atendimento veterinário, procedimento de inseminação e fornecimento de sêmen, 
em horário de expediente, finais de semana e feriados; define o valor da taxa a ser cobrada pela 
prestação dos serviços (de atendimento veterinário e procedimento de inseminação) e 
fornecimento de sêmen, estipula critérios para o atendimento), e dá outras providências. Projeto 
baixado para maiores análises. PROJETO DE LEI N° 032/2022– Autoriza o Poder Executivo a abrir 
Créditos Suplementares no orçamento municipal vigente, no valor de R$660.000,00 e indica 
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recursos para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO N° 002/2022 – de 
autoria do Vereador Flavio Becker, vem requerer como forma de efetivar a transparência, bem 
como, no intuito de auxiliar na atuação do Controle Externo junto ao Poder Executivo deste 
município, o Vereador acima nominado, requer seja apresentado relatório contendo os gastos 
oriundos da 1ª Agrofeira e Festa da Pitaya, ocorrida no mês de fevereiro do corrente ano. 
Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO N° 003/2022 – de autoria do Vereador Flavio 
Becker, vem requerer de forma respeitosa, conforme relatos feitos por munícipes moradores da 
localidade de Arroio Galdino, houve início de trabalhos relativos à recuperação de estradas, 
porém, não ocorreu o término dos respectivos serviços por parte da Administração Municipal. 
Assim, requer a conclusão dos serviços iniciados ainda no ano de 2021, junto às estradas de 
acesso àquela localidade, a fim de que o trecho em questão possa ser utilizado por moradores da 
comunidade e arredores. 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 doze (12) de Maio, 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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