
 

 

 

 

Ata nº 001/2017 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dez horas, no saguão do Centro 

Administrativo Municipal de Seberi/RS, reuniram-se autoridades e demais convidados para 

Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos para a gestão 

2017/2020. Iniciando os trabalhos, o Mestre de Cerimônias saudou a todos os presentes e 

convidou para compor a Mesa de Trabalho o Prefeito Renato Gemelli Bonadiman, a Vice-

Prefeita Lori Odete Negrello e o Sr.Dr.Marco Aurélio Antunes dos Santos, Juiz da Comarca de 

Seberi. A seguir, foi lida a chamada nominal dos Vereadores Eleitos para a formação da mesa, 

sendo assim proferida: Bancada do Partido Progressista (PP) Anthony dos Reis Moraes, André 

Korpalski; Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB): José Dilson Antoniolli; Bancada do 

Partido dos Trabalhadores (PT): Arnildo Mayer; Bancada do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB): Adalberto Pegoraro, Ismael Karpinski, João dos Santos Lopes, 

Marlene Antonia Albanio e Nelson Francisco da Silva. Após a chamada nominal, foram 

convidados a ocupar os assentos reservados o Prefeito eleito Cleiton Bonadiman e o Vice-

Prefeito Marcelino Galvão Bueno Sobrinho. Seguindo o Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores, da Instalação da Legislatura em seu Art.11º, parágrafo 1º, o Vereador Eleito pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) Arnildo Mayer, vereador mais idoso, assumiu a presidência dos 

trabalhos e procedeu a posse dos vereadores, coordenando a eleição da primeira mesa 

diretora da nova gestão legislativa. Em seguida, o Presidente dos Trabalhos convidou a todos 

que ficassem de pé para a execução do Hino Nacional e posteriormente pediu aos Senhores 

Vereadores que entregassem seus diplomas e declaração de bens. Dando início à solenidade 

de posse dos vereadores, o Senhor Presidente convidou a todos os Vereadores eleitos para 

que ficassem em pé e estendessem o braço direito, o Senhor Presidente então leu o 

juramento: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica 

do Município, observar as leis, desempenhar o papel que me foi confiado e trabalhar pelo 

progresso do município e o bem estar do seu povo.” e cada Vereador respondeu: “Assim o 

Prometo”. Em seguida o Senhor Presidente declara empossados Vereadores do Município de 

Seberi, gestão 2017-2020. Empossados os Senhores Vereadores, passamos a eleição da mesa 

diretora dos trabalhos, sendo suspensos os trabalhos da sessão por cinco minutos para que os 

Vereadores apresentassem a chapa que iriam concorrer.  Após apresentação de apenas uma 

chapa o Presidente dos Trabalhos confirmou com os componentes da chapa se todos estavam 

de acordo, conforme regra o Regimento Interno da Câmara. Sendo chapa única, foram eleitos 

por aclamação. A Diretoria da Câmara Municipal ficou definida: Presidente- Nelson Francisco 

da Silva, Vice-Presidente-João dos Santos Lopes, Primeiro-Secretário-Adalberto Pegoraro e 

Segundo-Secretário-José Dilson Antoniolli. Dando seguimento, o Vereador Arnildo Mayer 

passa a presidência dos trabalhos ao Vereador Nelson Francisco da Silva. O Presidente Nelson 

Francisco da Silva agradece a presença de todos e comunica que em virtude do curto espaço 

de tempo desta sessão, a eleição das comissões e dos líderes de bancada ficará para a primeira 



Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do ano de 2017. Em cumprimento da Lei Orgânica 

Municipal e Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o Presidente convida o Prefeito 

Municipal eleito Cleiton Bonadiman e o Vice-Prefeito Eleito Marcelino Galvão Bueno Sobrinho, 

a apresentarem seus diplomas e suas declarações de bens. Dando continuidade aos trabalhos 

o senhor Presidente convida o Prefeito e o Vice-Prefeito para em pé, com a mão direita 

estendida prestarem o seguinte compromisso: “Promete cumprir a Constituição Federal, a 

Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar o mandato 

que lhe foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem estar do seu povo?” 

mantendo o braço direito levantado, respondem: “Assim o Prometo”. Prestado compromisso, 

o Presidente os declara Empossados Prefeito e Vice-Prefeito de Seberi, gestão 2017-2020. 

Neste momento os convida a tomar assento junto à mesa. Em seguida, passamos aos oradores 

das bancadas. Dispensaram a tribuna os Vereadores José Dilson Antoniolli-Bancada do PTB, 

Arnildo Mayer-Bancada do PT. Em nome da oposição deixou sua mensagem o Vereador 

Anthony dos Reis Moraes, e em nome da situação o Vereador Adalberto Pegoraro. 

Representando o Poder Legislativo Municipal, falou o Presidente Eleito Nelson Francisco da 

Silva. Dando seguimento, com a palavra o Prefeito que hora deixa o cargo, Renato Gemelli 

Bonadiman. Durante o ato, Renato fez uma prestação de contas sobre seu mandato à 

comunidade, detalhando os investimentos feitos. Após, quebrando o protocolo, a primeira-

dama Daniela Amaral se pronunciou elogiando as qualidades do esposo e agradecendo a todos 

que o conduziram para comandar Seberi. Para finalizar, o Prefeito Cleiton Bonadiman pediu a 

união do Legislativo e Executivo e o apoio da comunidade para que consiga desenvolver um 

bom mandato. Para encerrar seu discurso, de forma emocionada, lembrou-se de seu pai 

Cláudio Bonadiman (in memorian) e homenageou-o. Antes do término da sessão, o Senhor 

Presidente Nelson Francisco da Silva, convidou a todos que ficassem de pé para a execução do 

Hino Riogradense. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a proteção 

divina e encerrou a Sessão Solene de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito Gestão 

2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

Nelson Francisco da Silva                                                     Adalberto Pegoraro 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores                       Primeiro Secretário 

 


