
 

 

 

Ata nº 005/2017 

Aos sete dias do mês de fevereiro 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, Ionilda Ferreira Martins e os 

seguintes Edis: Adalberto Pegoraro, Arnildo Mayer, Anthony dos Reis Moraes, 

Anoli Antunes de Oliveira, João dos Santos Lopes, Ismael Marcos Karpinski, 

André Korpalski 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 004/2017 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 Anoli Antunes de Oliveira do PDT: ressaltou em sua fala a não 

abertura de indicações no ano, tendo em vista a falta de maquinas bem como o seu mal 

estado de conservação, e como segundo motivo a falta de funcionários para compor a 

equipe, salientou o bom desempenho da atual administração e a dificuldade enfrentada 

pela mesma em meio a dividas deixada pela administração passada, falou também 

referente ao projeto que será realizado pela CUFA no bairro Santo Antônio, ressaltou 

com grande importância a elaboração e envio de um oficio para a Secretária de 

Segurança Pública do Estado com a finalidade de obter reforços para a Brigada Militar 

de nosso Município, encerrou sua fala dizendo estar à disposição de toda comunidade. 

Terceiro Orador inscrito Vereador Anthony dos Reis Moraes da Bancada do PP: 

A bancada do PP não quis se manifestar. Quarto Orador inscrito, Ismael Marcos 

Karpinski da Bancada do PMDB: passou a palavra para os colegas de bancada 

Vereador Adalberto Pegoraro: que ressaltou a importância da presença da 

comunidade nas Sessões da Câmara Municipal, elogiou o desempenhou realizado pela 

administração atual, apresentou um curso realizado pela Secretaria da Educação 

juntamente com a Policia Rodoviária Federal e o Centro de Formação de Condutores 

(CFC), para treinamento de motoristas; Vereador João dos Santos Lopes: ressalvou o 

bom desempenhou da administração atual, principalmente ao que se refere as secretarias 

de educação e obras, se referiu ao pedido de oficio feito pelo Vereador Anoli dizendo 

que já está pronto e a será encaminha a Secretaria de Segurança Pública no dia 09 de 

fevereiro de 2017, momento no qual alguns vereadores da bancada do PMDB estarão 

em audiência junto a Secretaria. Quinto Orador inscrito Vereador Arnildo Mayer da 

Bancada do PT: A Bancada do PT não quis se manifestar.  

 



 

 

 

Passamos então a ordem do dia: Projeto de Lei do Executivo Nº006/2017 aprovado por 

6 votos favoráveis à 2 desfavoráveis, Projeto de Lei do Executivo Nº018/2017 aprovado 

por 6 votos favoráveis à 2 desfavoráveis, Projeto de Lei do Executivo Nº023/2017 

permanece baixado a pedido do Vereador Anthony dos Reis Moraes, Projeto de Lei do 

Executivo Nº024/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo 

Nº025/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº026/2017 

aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Legislativo Nº003/2017 apenas foi 

apresentado pela bancada do PMDB juntamente com a do PDT, não abrindo votação 

nesta sessão mas sim ficando para a próxima. 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, 07 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson Francisco da Silva                                                          Adalberto Pegoraro 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores                       Primeiro Secretário 

 


