
 

 

 

 

Ata nº 003/2017 

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, reuniram-se no Plenário 

Olívio Grassi da Câmara Municipal de Vereadores de Seberi-RS, as servidoras: 

Diuliani Dalla Nora, Camila Studzinski da Silva e os seguintes Edis: Adalberto 

Pegoraro, Arnildo Mayer, Anthony dos Reis Moraes, Anoli Antunes de Oliveira, 

João dos Santos Lopes, Ismael Marcos Karpinski, José Antoniolli e José Dilson 

Antoniolli sob a presidência do vereador Nelson Francisco da Silva. Dando início à 

sessão o Presidente da Casa, vereador Nelson Francisco da Silva, pediu as bênçãos 

divinas para abençoar nos trabalhos da Sessão Ordinária. Começamos com a leitura das 

correspondências, não tivemos indicações. Em apreciação e votação a Ata nº 002/2017 

aprovada por unanimidade. Passamos então aos oradores inscritos: Primeiro Orador 

Inscrito, Vereador José Dilson Antoniolli da Bancada do PTB: A bancada do PTB 

não quis se manifestar. Segundo Orador inscrito Vereador Arnildo Mayer da 

Bancada do PT: Inicia desejando boa noite aos Vereadores e ao público presente, 

seguindo pede ao Presidente da Câmara a contratação de emissora para transmitir as 

sessões desta Casa Legislativa. Após, o Vereador Arnildo manifestou-se contrário e 

pediu informação sobre os salários dos Diretores Administrativos referidos no Projeto 

de Lei do Executivo Nº006/2017, pediu informação sobre o local de trabalho e o valor 

dos salários dos trabalhadores referidos no Projeto de Lei do Executivo Nº017/2017 e 

solicitou também a informação do quadro e salários de vigilantes do munícipio. 

Terceiro Orador inscrito, Ismael Marcos Karpinski da Bancada do PMDB: A 

bancada do PMDB não quis se manifestar. Quarto Orador inscrito Vereador 

Anthony dos Reis Moraes da Bancada do PP: A bancada do PP não quis se 

manifestar. Quinto Orador inscrito Vereador Anoli Antunes de Oliveira da 

Bancada do PDT: Inicia cumprimentando os colegas Vereadores, Servidoras da Casa e 

o público presente. Dando seguimento, o Vereador Anoli faz uma breve explanação 

sobre os débitos do munícipio e fez referência aos projetos que foram baixados pelo 

Verador Arnildo Mayer, acrescentou que os projetos são de suma importância para o 

desenvolvimento do munícipio e o voto contrário prejudicará a comunidade, sendo 

assim os projetos não deveriam ser baixados. Precedente á Ordem do Dia, o Presidente 

Nelson Francisco da Silva se manifestou ao pedido do Vereador Arnildo Mayer a 

respeito das transmissões das Sessões nos meios de comunicação.  

 

 

 



 

 

 

 

O Presidente Nelson diz ter avaliado as questões financeiras e desta forma definiu que 

não irá contratar emissoras para transmitirem as Sessões, mas deixou a disposição a 

Casa Legislativa caso alguma emissora queira transmiti-las de forma não onerosa. 

Passamos então a ordem do dia: Projeto de Lei do Executivo Nº002/2017 aprovado por 

unanimidade, Projeto de Resolução Nº002/2017 continuará baixado a pedido do 

Vereador Anthony dos Reis Moraes, Projeto de Resolução Nº003/2017 aprovado por 

unanimidade, Projeto de Lei do Legislativo Nº002/2017 aprovado por unanimidade, 

Projeto de Lei do Executivo Nº 005/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do 

Executivo Nº006/2017 baixado a pedido do Vereador Arnildo Mayer, Projeto de Lei do 

Executivo Nº007/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo 

Nº008/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº009/2017 

aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº010/2017 aprovado por 

unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº011/2017 baixado a pedido do Vereador 

Arnildo Mayer, Projeto de Lei do Executivo Nº012/2017 aprovado por unanimidade, 

Projeto de Lei do Executivo Nº013/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do 

Executivo Nº017/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo 

Nº015/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº016/2017 

aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº017/2017 baixado a pedido 

do Vereador Arnildo Mayer, Projeto de Lei do Executivo Nº018/2017 baixado a pedido 

do vereador Arnildo Mayer, Projeto de Lei do Executivo Nº019/2017 baixado a pedido 

do vereador Arnildo Mayer. As explicações pessoais foram dispensadas 

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, 17 de Janeiro de 

2017. 

 

 

 

Nelson Francisco da Silva                                                          Adalberto Pegoraro 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores                       Primeiro Secretário 

 


