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ATA N° 007/2022 
 

Aos dez (10) dias do mês de março de dois mil e vinte dois (2022), nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores, foi realizada a sexta (06ª) 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° 006/2022. ATA Nº 006/2022 da Sessão Ordinária, 
realizada em três (03) de março de dois mil e vinte dois (2022), foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 007/2022, o vereador Alceu José Schutz, falou sobre as suas 
Indicações Nº 002/2022, que solicita a possibilidade de fazer o turno único aos funcionários, uma 
vez por mês na Sexta-feira e sobre a Indicação Nº 003/2022, que sugere o aumento do vale 
alimentação, já que esse não teve aumento desde 2019, e que seja investido no comércio do 
Município, como forma de valorizar. Falou sobre o Projeto de Lei nº 011/2022, e solicitou que 
algum representante da Secretaria da Educação, viesse até a Casa legislativa explicar sobre essas 
mudanças e como elas eram antes. ORDEM DO DIA: OFÍCIO DO GABINETE N° 024/2022 
encaminha o PROJETO DE LEI Nº 010/2022 e PROJETO DE LEI Nº 011/2022. 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. Projeto baixado para 
maiores análises. 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. Projeto baixado para maiores análises. INDICAÇÃO N°002/2022- de autoria do 
Vereador, Alceu José Schutz, solicita ao Poder Executivo, que avalie a possibilidade de fazer uma 
vez no mês o Turno único aos funcionários, tendo em vista que estes já encaminharam um abaixo 
assinado que já está protocolado, somente aguardando uma resposta. INDICAÇÃO N°003/2022- de 
autoria do Vereador, Alceu José Schutz, vem sugerir ao Poder Executivo, que avalie a possibilidade 
de reajustar o Vale Alimentação dos funcionários municipais, que está defasado e tendo em vista o 
aumento do custo da cesta básica e de vários outros produtos. Sugerir que esse vale alimentação 
seja gasto e aplicado somente no comércio de nosso Município, valorizando assim os mesmos. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Mário Antônio Cândido, saudou Senhor Presidente, colegas vereadores, 
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assessor jurídico, secretária, contador Grasiel e secretário Ivan. Falou sobre a cavalgada realizada 
no Município que foi muito bem organizada, parabenizou o Patrão Ivan, agradeceu a presença do 
Prefeito que participou da cavalgada e também a presença da primeira dama e Secretária da 
Educação Cristiane. Falou que esteve durante a semana no Hospital e que tudo está muito bem 
organizado, falou do pedido do Secretário da Saúde em conversa com o deputado estadual Gabriel 
de Souza, sobre uma ajuda na reabertura do Hospital, e quase que imediato foi recebido uma 
emenda parlamentar de 150mil, onde nessa semana na presença do deputado federal Alceu 
Moreira, foi realizado a entrega, falou que se tudo correr bem o Hospital em duas semanas estará 
em funcionamento, e que assim permaneça. Nelcí Ariotti Maffi, saudou o Senhor Presidente e 
demais presentes, fez uma homenagem parabenizando todas as mulheres na passagem do seu dia, 
em especial as mulheres guerreiras do nosso Município. Destacou que cada vez mais as mulheres 
estão participando e se destacando na vida política, pois já tivemos uma mulher como Presidente 
do país, uma Prefeita em nosso Município e nessa Casa Legislativa mulheres durante os mandatos. 
Parabenizou também o pessoal da Cavalgada, onde acompanhou pelos vídeos e observou a 
presença de crianças, jovens e idosos, algo muito importante pois essas festividades preservam 
sempre vivas as nossas tradições e unindo assim as gerações. Nada mais havendo a constar o 
Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia dezessete (17) de março, 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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