ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N° 005/2022
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois (2022), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quarta (04ª) 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 do Senhor
Cláudio Francisco Schmitz. Solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma mensagem e após
pediu para que a Vice- secretária fizesse a leitura da Ata N° 004/2022. ATA Nº 004/2022 da Sessão
Ordinária, realizada em dezessete (17) de fevereiro de dois mil e vinte dois (2022), foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: Não teve expediente. ORDEM DO DIA: Não teve nenhum Projeto para
apreciação. INDICAÇÃO N°001/2022- de autoria da Vereadora, Lovani Wolfart, vem por meio
deste sugerir ao Poder Executivo, que avalie a possibilidade de implantação de cisternas solidárias,
cujo projeto fora desenvolvido pelos alunos da Escola Estadual Ensino Médio Pedro Albino Müller.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Tiago André Ariotti, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores,
demais presentes e as pessoas que acompanham a página do Facebook. Parabenizou a
Adminitração municipal pela realização e organização da primeira Agrofeira, aos organizadores e
expositores que contribuiram para o sucesso do evento. Parabenizou a nova corte de soberanas do
Município e que representem nosso Município com sabedoria e responsabilidade. Falou que
juntamente com o colega Alceu conversaram com o secretário de obras, para a execução dos
serviços de melhorias nas estradas do interior e sugeriu em intercalar o serviços de terraplanagem
com essas manutenções da estrada. Falou também da iluminação pública, onde foi feita a
contratação de serviço terceirizado, e na próxima semana estará fazendo as melhorias nos
interiores. Mário Antônio Cândido, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores, secretária,
assessor jurídico Ricardo e demais presentes. Agradeceu a presença das professoras e alunas, e
parabenizou pela apresentação do Projeto, algo muito válido, com o problema da seca que sempre
enfrentamos. Parabenizou o Prefeito, os organizadores e expositores pela excelente feira realizada,
a primeira feira da Pitaya, e quem sabe para um próximo ano incluir os agricultores, produtos
coloniais, o fumo, os aviários, valorizando o seu trabalho. Agradeceu as Soberanas do Município
pelo serviço prestado e ter o representado tão bem, mesmo em meio a pandemia. Parabenizou a
nova corte eleita, aos familiares da colega vereadora Lovani Wolfart, a família Becker e Feix,
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desejou sucesso e com certeza nosso Município estará novamente bem representado. Parabenizou
a equipe da limpeza durante a Agrofeira, serviço impecável tudo em ordem, e a equipe dos
funcionários municipais que se comprometeram na organização e no bom funcionamento da feira.
Falou também sobre a situação precária das estradas, considera importante os serviços de
terraplanagem no Município, mas as pessoas do interior também necessitam destas melhorias.
Sugeriu em fazer um Projeto onde o Executivo contribuisse numa ajuda de custo nas
terraplanagens, e o próprio agricultor contrata a empresa para fazer o serviço em sua propriedade,
isso iria ajudar a todos e nossas estradas poderiam ser melhor atendidas. Lovani Wolfart,
parabenizou e agradeceu as professores e alunas que vieram apresentar o Projeto da Cisterna
solidária, que se refere a reciclagem da água da chuva, e quem sabe algo para colocar em prática
na nossa cidade e suprir a falta da água nos períodos de estiagem. Agradeceu ao Presidente
Guilherme pela abertura em receber as alunas, pois essa iniciativa abre oportunidade de novos
projetos, e incentiva os jovens a participar nas melhorias e no melhor convívio na sociedade.
Agradeceu a colega Nelcí, por ceder o espaço, e que foi uma satisfação estar durante este mês na
Casa legislativa, e desejou um bom trabalho e sucesso aos colegas. Presidente Guilherme Samuel
Hickmann, saudou as pessoas que estão assistindo a essa transmissão, colegas vereadores, demais
presentes, em especial a diretora Maribel, professora Marisa e as alunas Alessandra e Vanessa.
Agradeceu pela apresentação do Projeto estudantil por ser de grande importância e
sustentabilidade, e será discutido entre o legislativo e executivo para uma futura realização.
Parabenizou o Munícipio pelo investimento da feira, a todos organizadores, expositores, agradeceu
ao empresário Giovani Bergmann, pelo sinal da internet disponibilizado durante a feira, sem
nenhum custo. Parabenizou os seus talentos locais, pois hoje está a frente como Professor
responsável nos ensaios de música com esses alunos, e sabe do esforço e coragem que tiveram ao
estar no palco perante tantas pessoas. Falou também que estava no coquetel da escolha das
soberanas, e ficou impressionado com o talento da fala e apresentação e o conhecimento sobre o
nosso Município, foi uma escolha de igual por igual, e as diferenças na pontuação foram mínimas
entre as participantes. Agracedeu as soberanas do Município que entregaram a faixa nesse ano,
parabenizou a Nova corte com Nadine, Vitória e Eduarda e desejar um bom trabalho a elas.
Ressaltou e agradeceu aos expositores pelo trabalho realizado, que de certa forma foi cansativo, e
que não mediram esforços para representar tão bem nosso Município. Nada mais havendo a
constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia três (03) de março, quintafeira, 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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