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ATA N° 002/2022 
 

Aos três (03) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois (2022), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a primeira (01ª) 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, Flávio Becker, Guilherme 
Samuel Hickmann, Lovani Wolfart, Mário Antônio Cândido, Rodrigo Fabiano de Abreu 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. Foi realizado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento da Senhora Dominga 
Elisabetha Schmitz da Rosa, da Senhora Valesca Stoll e da Senhora Delci Rodrigues Maia. Logo após 
de acordo com as disposições do regimento interno desta casa legislativa, o Senhor Presidente 
indicou ao cargo de vice secretário, o vereador Flávio Becker, e em virtude do afastamento da 
titular a vereadora Nelcí Ariotti Maffi, passará a assumir o cargo de secretário, durante a sua 
ausência, e a vereadora Lovani Wolfart irá exercer o cargo de vice-secretária. Solicitou ao 
Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu para que fizesse a leitura da 
Correspondência. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim Nº 002/2022, não teve inscrições para falar no 
expediente. ORDEM DO DIA: OFÍCIO DO GABINETE N° 015/2022 encaminha o PROJETO DE LEI Nº 
05/2022 e PROJETO DE LEI Nº 06/2022. PROJETO DE LEI N° 05/2022 – Autoriza o Poder Executivo 
a prorrogar, por período provisório e emergencial de até 120 dias, o objeto do convênio 004/2016, 
que trata da mútua colaboração na área da saúde pública, e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 06/2022 - 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: Mário Antônio Cândido, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, assessoria 
jurídica, publicitária, secretária e demais presentes. Falou sobre o Projeto N. 06 sobre a perfuração 
do poço na localidade de Paredão divisa com Sério, como o colega Tiago havia mencionado esse 
serviço irá beneficiar mais de 30 famílias que atualmente não possuem uma rede de água, 
portanto é algo de extrema importância proporcionar água potável a essa comunidade, falou 
também sobre o Projeto N. 05 e sua aprovação, pois está acompanhando as reformas e melhorias 
que estão sendo feitas no Hospital, onde logo estará em funcionamento beneficiando e ajudando a 
todos os munícipes. Parabenizou o ex-Presidente Tiago Ariotti e sua Mesa diretora pelo ótimo 
serviço prestado em 2021, e desejar um bom trabalho durante este ano ao novo Presidente 
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Guilherme e sua atual Mesa Diretora. Rodrigo Fabiano de Abreu, saudou Senhor Presidente, 
colegas vereadores e demais presentes, agradeceu aos colegas que se licenciaram, dando assim a 
oportunidade de estar na casa e ajudar a população. Falou do problema que a sua comunidade 
passou, como tantas outras vizinhas, algo que repercutiu muito nas redes sociais e nos meios de 
comunicação, a comunidade sofreu por 5 dias com a falta de energia. Relatou ser muito triste ver 
famílias perderem alimentos que necessitam de conservação, famílias que dependem da safra do 
fumo e perderem todo o trabalho e esforço. Portanto, vem pedir o apoio dos colegas vereadores, e 
da Administração Municipal, para tomar alguma providência junto a empresa e poder recuperar 
esse prejuízo, pois é um descaso a atitude da empresa com os seus associados. Nada mais havendo 
a constar o Senhor Presidente, 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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