ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA N 009 /2021
Aos quatro (04) dias do mês de março de dois mil e vinte um (2021), nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, foi realizada a nona (09ª) Reunião Ordinária, da Primeira 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, Luciano José da Silva, Nelcí Ariotti Maffi e Tiago André Ariotti. Após verificada a
presença do número regimental, o Senhor Presidente, Tiago André Ariotti, abriu os trabalhos em
nome de Deus, saudando colegas Vereadores e demais presentes. Foi realizado um minuto de
silêncio pelo falecimento do Senhor Dalci Corbellini. E após o Senhor Presidente Tiago André
Ariotti, fez a posse e juramento da vereadora suplente a Senhora Lovani Wolfart, e em seguida a
convidou a ocupar sua cadeira no Plenário. Logo após de acordo com as disposições do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, indicou ao cargo de Secretária, a vereadora Nelcí Ariotti Maffi, em
virtude do afastamento do titutar. E ainda sobre a alteração das Comissões Permanentes, de
acordo com o Artigo 57 Parágrafo 1° do Regimento desta Casa Legislativa o Vereador, Luciano José
da Silva a tomar o lugar do Vereador afastado Mário Antônio Cândido conforme atestado médico, e
ainda sobre a Vereadora, Lovani Wolfart a tomar o lugar do Vereador Delmo Rempel, durante a sua
ausência. Em seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura de uma mensagem e após pediu
para que o Vice-Secretário fizesse a leitura da Ata n° 008 /2021. ATA N° 008 /2021 da Sessão
Ordinária, realizada em vinte e cinco (25) de fevereiro de dois mil e vinte um (2021), foi aprovada
por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme o Boletim N° 009 /2021, não teve inscrições para falar
no expediente. ORDEM DO DIA: Ofício do Gabinete N° 024 /2021, foi apresentado o PROJETO DE
LEI N° 014 /2021, PROJETO DE LEI N° 015 /2021, PROJETO DE LEI N° 016 /2021 e PROJETO DE LEI
N° 017 /2021. PROJETO DE LEI Nº 014 /2021- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito
Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$33.000,00 e indica recursos para sua
cobertura. Projeto baixado para maiores análises. PROJETO DE LEI Nº 015 /2021- Autoriza o Poder
Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$20.000,00 e
indica recursos para sua cobertura. Projeto baixado para maiores análises. PROJETO DE LEI Nº 016
/2021- Autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no orçamento municipal vigente, no
valor de R$20.000,00 e indica recursos para sua cobertura. Projeto baixado para maiores análises.
PROJETO DE LEI Nº 017 /2021- Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com Hospital de
Caridade São José de Sério –RS, para o repasse de valore destinado à aquisição de móveis e
utensílios para a ala geriátrica, e dá outras providências. Projeto baixado para maiores análises.
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Alceu José Schutz, saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, a
assessoria jurídica, contábil, publicitária e demais presentes. Falou que conforme relato de várias
pessoas a estrada de Lavrador está em péssimas condições, pedindo assim para a Secretaria de
Obras dar uma atenção maior para esta situação. Falou que na próxima segunda-feira se
comemora o Dia da Mulher, e de como são importantes em nossas vidas, que atrás de um grande
homem sempre existe uma grande mulher. E parabenizou todas as mulheres do nosso município.
Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar a próxima sessão, para o dia onze
(11) 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 Senhor Secretária da Mesa.
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