
Ata nº 06/2022

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniram-se nas dependências
do Plenário Olivio Grassi, da Câmara Municipal de Seberi-RS, os servidores do Poder
Legislativo Municipal, Tamara Vernier, Sidene de Camargo e Hélio Francisco Sauer e os
seguintes Edis: Júlio Gonchoroski; Luís Carlos Silva Fortes; Mara Lúcia de Araújo Falcão;
João dos Santos Lopes; Janio Guilherme Barrea Queiroz; Leonardo Milani Seckler;
Valdir Nunes e Ademir Vitali para a sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Luis
Carlos Silva Fortes. Dando início à Sessão, às 19 horas, o Presidente da Câmara Municipal de
Seberi, Luis Carlos Silva Fortes, pediu as bênçãos divinas para abençoar os trabalhos da
presente Sessão ordinária, saudou os servidores da Casa e os colegas vereadores presentes,
mencionou as matérias da ordem do dia. Após passou a palavra para a Primeira Secretária da
Mesa, vereadora Mara Lúcia de Araújo Falcão para proceder à leitura das Indicações
apresentadas de n°s 10;11;12;13;14 e 15/2022. As referidas Indicações apresentadas foram lidas
e submetidas à votação foram todas aprovadas por unanimidade. A Ata de n° 05/2022 foi
submetida à apreciação e aprovada por unanimidade entre os Edis.Os oradores presentes,
inscritos, pela ordem, Julio Gonchoroski; João dos Santos Lopes e Leonardo Milani Seckler
fizeram uso da palavra. Também fizeram uso da palavra o Vereador Ademir Vitali e o Vereador
João dos Santos Lopes. O Vereador Júlio Gonchoroski ao fazer uso da palavra, saudou os
presentes, colegas vereadores e os servidores da casa legislativa, em seguida mencionou a honra
de receber a visita em Seberi, do Deputado Federal Pompeu de Matos e do também Deputado
Estadual Gerson Burmann da Bancada do PDT, oportunidades esta, em que anunciaram o
repasse de duzentos e cinquenta mil reais através de recursos de emendas parlamentares advinda
do Deputado Pompeu de Mattos ao município de Seberi para investimento em obras de
calçamento e perfilamento do trajeto na Linha Ciotte até a Ponte Fortaleza e o recebimento de
emenda parlamentar no montante de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00) advinda através do
Deputado Gerson Burmann, também da Bancada pedetista. O Vereador Julio Gonchoroski
também cumprimentou a Bancada progressita da Câmara de vereadores pela conquista de uma
retroescavadeira hidráulica que será usada para o bem de todos os munícipes. Ato seguinte, fez
uso da palavra o Líder da Bancada do MDB, Vereador João dos Santos Lopes, que
cumprimentou os colegas presentes e os servidores da casa, justificou a sua ausência na ultima
sessão ordinária realizada, eis que estava hospitalizado acometido de dengue. O Vereador João,
também fez um apelo a todos para que se conscientizem do dever de não deixar agua parada,
evitando assim a criação de mosquitos transmissores da dengue que está em números crescentes
no município de Seberi. O vereador João dos Santos Lopes também cumprimentou os colegas
Julio e a Bancada do Progressistas do Legislativo Municipal pela conquista dos últimos recursos
em pról do município seberiense. Também citou que está em busca incansável por novos
recursos e que em breve, deverá anuncia-los. Disse que cada um dos Vereadores presentes
sempre, e de modo particular, estão buscando o melhor para o o município de Seberi. Citou, a
participação na ultima sexta-feira, dia 01, da reunião com o Conselho Agropecuário deste
município em que tratou-se de um projeto de expansão na criação de suínos no município e que



as notícias são ótimas, haja visto, o crescimento do setor e os altos investimentos em
decorrência disso. Agradeceu a oportunidade e saudou a todos os presentes. Em sequencia fez
uso da palavra o Vereador Ademir Vitali que externou seus cumprimentos a todos os presentes,
agradeceu às falas dos colegas vereadores de reconhecimento à bancada Progressista pelas
ultimas conquistas, disse que foi eleito pelo povo para trazer recursos para todos independente
de sigla partidária e que a precariedade das estradas do interior do município , fazendo inclusive,
com que os ônibus escolares tenham que parar e com isso as crianças ficarem sem acesso a
escola é lamentável, pois disse, não ser somente as chuvas dos últimos dias o problemas. Disse
que os pedidos para manutenção das estradas do interior tem sido postulado há muito tempo
junto do Secretario Municipal de Obras e do Prefeito Municipal, sem, contudo, ter tido, sucesso
em seus pedidos. Na sequencia, fez uso da palavra o Vereador Leonardo Milani Seckler que
mencionou estar muito feliz com a conquista da retroescavadeira hidraulica e agardeceu a ida do
prefeito e do vice-prefeito junto até a capital na assinatura do convênio. Mencionou a
precariedade da Casa Lar, situada neste município. Na ordem do dia, dando prosseguimento aos
trabalhos, o Presidente da casa, Luis Carlos Silva Fortes, submeteu à apreciação e votação do
Plenário os seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei do Executivo de n° 35/2022 que foi
aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei do Executivo de n° 36/2022 foi aprovado por
unanimidade; o projeto de lei do Executivo de n° 37/2022 foi aprovado por unanimidade; o
projeto de lei do Executivo de n° 38/2022 foi aprovado por unanimidade; o projeto de lei do
Executivo de n° 39/2022 foi aprovado por unanimidade. Também fizeram uso da palavra nas
considerações finais os Vereadores Julio Gonchoroski, o Vereador João dos Santos Lopes e
Vereador Ademir Vitali.Nada mais havendo a constar o presidente agradeceu a presença de
todos e deu por encerrado os trabalhos referentes a esta sessão ordinária.

Plenário Olívio Grassi da Câmara Municipal de Vereadores, 04 de abril de 2022.

___________________________________ ____________________________
Luis Carlos Silva Fortes Mara Lúcia de Araújo Falcão Presidente da
Câmara Municipal Primeira Secretária


