ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N° 008/2022
Aos dezessete (17) dias do mês de março de dois mil e vinte dois (2022), nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a sétima (07ª) 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° 007/2022. ATA Nº 007/2022 da Sessão Ordinária,
realizada em dez (10) de março de dois mil e vinte dois (2022), foi aprovada por unanimidade.
EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 008/2022, não teve inscritos para falar no Expediente.
ORDEM DO DIA: OFÍCIO DO GABINETE N° 028/2022 encaminha informação de férias do Senhor
Prefeito Sidinei Moisés De Freitas. OFÍCIO DO GABINETE N° 029/2022 encaminha o PROJETO DE
LEI Nº 012/2022. PROJETO DE LEI N° 012/2022- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito
Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$ 57.000,00 e indica recursos para sua
cobertura. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Presidente Guilherme Samuel
Hickmann, saudou colegas vereadores e demais presentes, agradeceu a presença do Prefeito e as
explicações em relação ao Projeto N.011 e ao Grasiel pelos relatórios da sáude. Falou sobre o
conflito que teve com a Secretaria da Agricultura, onde a 3 semanas encaminhou alguns pedidos,
que os faz pessoalmente ao Secretário, mas que por sua vez não estão sendo atendidos, e não
sendo atendidos passará a relatá-los na Tribuna. Comentou sobre a situação do produtor de suínos
Adair Weber, que o procurou pedindo uma ajuda, pois solicitou um serviço para a secretaria da
agricultura à 14 dias e o serviço não foi realizado. Falou que novamente foi até a Secretaria e fez a
solicitação do serviço do produtor, e depois de uma semana foram até a propriedade, mas um
trabalho de meio dia, não o concluindo, e no período da tarde quando foi a Prefeitura a máquina e
o funcionário estavam parados no pátio da Prefeitura, isso o deixou muito chateado e insatisfeito,
e não irá mais aceitar esse descaso. Ressaltou se algum munícipe estiver com algum problema para
procurar à ele e os demais vereadores para tentar solucionar essas situações. Nada mais havendo
a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia vinte e quatro (24) 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 VicePresidente e Senhora Secretária da Mesa.
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