ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N° 006/2022
Aos três (03) dias do mês de março de dois mil e vinte dois (2022), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a quinta (05ª) 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° 005/2022. ATA Nº 005/2022 da Sessão Ordinária,
realizada em vinte e quatro (24) de fevereiro de dois mil e vinte dois (2022), foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 006/2022, o vereador Tiago André Ariotti,
falou da importância da aprovação dos dois projetos que estão na casa, em conversa com o
Secretário da Saúde Adriano Bergmann falou que a compra desta nova Van para saúde já seria
adaptada para cadeirantes, com rampa, dando mais conforto aos mesmos e ajuda aos motoristas,
agradeceu também ao Deputado Alceu Moreira, por essa emenda parlamentar. ORDEM DO DIA:
OFÍCIO DO GABINETE N° 021/2022 encaminha o PROJETO DE LEI Nº 08/2022 e PROJETO DE LEI
Nº 09/2022. PROJETO DE LEI N° 08/2022 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial
no orçamento municipal vigente, no valor de R$190.000,00 e indica recursos para sua cobertura.
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 09/2022 - Autoriza o Poder Executivo a abrir um
Crédito Suplementar no orçamento municipal vigente, no valor de R$160.000,00 e indica recursos
para sua cobertura. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 101/2021 - Cria e regulamenta
o plano SIMAAP - Sistema Municipal de Abastecimento de Água Potável - para o consumo humano,
urbano e rural e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:
Alceu José Schutz, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores, demais presentes e as pessoas
que acompanham a página do Facebook. Falou sobre o Projeto N. 101 aprovado, e que tem
dúvidas e receios em relação ao Tribunal de contas, se esse vir a questionar a cobrança desta taxa
e se ela irá fechar com as receitas e despesas do Município, mas considera importante, pois as
pessoas que consumirem menos água irão pagar uma taxa menor. Parabenizou todas as mulheres
guerreiras do Município, pelo Dia da Mulher, e que contribuem para o desenvolvimento do nosso
Município. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão,
para o dia dez (10) de março, quinta-feira, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E
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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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