
 

 

 

Ata nº 009/2017 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezessete, reuniram-se no Plenário 

Olívio Grassi da Câmara Municipal de Vereadores de Seberi-RS, os servidores: Ionilda 

Ferreira Martins, Camila Studzinski da Silva e Fabrício Galvão Bueno 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 os trabalhos da Sessão 

Ordinária. Começamos com a leitura das correspondências, e após, a leitura, discussão e 

votação das Indicações de n.º 005/2017, 006/2017, 007/2017 e 008/2017, sendo que 

todas foram discutidas e aprovadas por unanimidade. Em apreciação a Moção de 

Repúdio a PEC 287, o vereador Anoli Antunes de Oliveira se manifestou no sentido de 

esclarecer que há alguns dias atrás já havia sido feito um documento pela casa, assinada 

por todos os vereadores, e enviado, Em Votação a Moção foi aprovada por 

unanimidade. Em apreciação e votação a Ata nº 008/2017 referente à Sessão Ordinária 

do dia 21 de março de 2017, foi aprovada por unanimidade. Passamos então aos 

Oradores Inscritos, Primeiro Orador Inscrito Anoli Antunes de Oliveira da Bancada 

do PDT: iniciou cumprimentado a todos os presentes e ao público ouvinte, falou que 

esteve em Porto Alegre e que encaminhou junto à secretaria de estado varias indicações, 

buscando recursos para o município, e que esteve também representando o Prefeito 

Municipal e o Município numa discussão junto com a AMZOP para melhoria das 

Rodovias 386 e 158, ressaltou que já foi feito um documento, assinado por todos os 

vereadores da casa, e entregado em mãos ao deputado Perondi, repudiando a PEC 287, 

que foi encaminhado um oficio a Câmara de Vereadores pelo Deputado Pompeu de 

Mattos já com o empenho de 450 mil reais para a área da saúde para nosso Município, 

falou que vem trabalhando em parceira com a bancada do PMDB, falou da sua 

admiração à administração do atual prefeito e vice-prefeito do Município, terminou 

dizendo que voltou para a Câmara de Vereadores para lutar por cada um do Município, 

e que tem certeza que nesses 4 anos será feito um bom trabalho. Segundo Orador 

Inscrito Arnildo Mayer da Bancada do PT: iniciou cumprimentando a todos os 

presentes, bem como os ouvintes, dizendo que é uma satisfação que a emissora de rádio 

transmita as sessões para que o povo saiba o que está se passando, pois muitas vezes é 

feito uma coisa e na emissora de rádio esta sendo dito outra, justificou suas indicações 

feitas para a presente sessão, se referiu ao projeto que foi baixado 2 vezes e que na 

presente sessão provavelmente será aprovado, disse que não concorda com o aumento  



 

 

 

de cargo que passa de 3 para 8 neste projeto, que é contrário a esses cargos, referente a 

moção de repudio falou estar ciente que teve um documento e que o assinou mas que é 

um direito seu fazer uma também e que cada vereador tem o direito de fazer e pedir para 

assinar, e sobre recursos para o Município disse que não foi para Brasília ainda buscar 

recursos, mas que em breve pretende ir, disse que foi entregue uma emenda ao hospital 

do Município no valor de 100 mil reais, pelo Deputado Elvino Bongas do PT que esteve 

em sua residência, abordou alguns assuntos referente a dividas deixadas por outros 

prefeitos do Município, terminou dizendo que se elegeu para fazer sua parte e que cada 

vereador deve fazer a sua. Terceiro Orador Inscrito José Dilson Antoniolli da 

Bancada do PTB: não quis se manifestar Quarto Orador Inscrito Anthony dos Reis 

Moraes da Bancada do PP: saudou a todos os presentes, bem como os ouvintes 

através da transmissão da rádio comunitária, e parabenizou o Vereador João dos Santos 

Lopes pelo trabalho no decorrente mês de Presidente da casa, alertou para que outros 

meios de comunicação se espelhem na rádio comunitária para que futuramente venham 

a transmitir também as sessões, a respeito da moção de repúdio parabenizou a iniciativa 

do vereador Arnildo Mayer e ressaltou que ouve um oficio que foi apresentado no 

exercício da presidência do vereador João, que foi entregue ao Deputado Perondi, 

abordou alguns detalhes referentes ao assunto da Moção de Repudio, falando sobre a 

aposentadoria e comprando-a com outros países, finalizou dizendo que devemos de 

forma unida trabalhar para solucionar os problemas da nossa nação, mas de forma 

coerente, que todos possamos trabalhar e ajudar a reerguer esse país mas, não 

esquecendo que todos precisam ajudar, não tirar dos pequenos para que a nação quite 

seus débitos. Quinto Orador Inscrito Ismael Marcos Karpinski da Bancada do 

PMDB: primeiramente passou a palavra para o Vereador Nelson Francisco da Silva. 

Vereador Nelson Francisco da Silva: pediu para o vice-presidente para que assumisse 

os trabalhos para poder fazer o uso da palavra na tribuna. Cumprimentou a todos os 

presentes e aos ouvintes, pediu um pouco de cautela ao Vereador Arnildo Mayer com o 

que se fala na tribuna, afinal esta sendo transmitido para toda a comunidade, deu suas 

justificativas ao alegado pelo Vereador Arnildo em suas declarações na tribuna referente 

a dividas do Município, falou também sobre o projeto que ficou baixado de aumento de 

cargo, justificando que desse aumento de mais 5 cargos, 4 são concursados, encerrou 

devolvendo a palavra para o Vereador Ismael Marcos Karpinski. Vereador Ismael 

Marcos Karpinski: saudou a todos os presentes e aos ouvintes, fez algumas colocações 

sobre a atual administração, falou referente ao recolhimento do lixo e disse que já 

entraram em contato com o Prefeito para ser resolvido, e que estão sendo tomadas 

atitudes para isso, fez um balanço do que foi feito nesse primeiro trimestre de mandato,  



 

 

 

ressaltando uma participação bem efetiva do nosso Município, e que aos poucos vem 

desempenhando o papel que foi compromisso quando assumiu como vereador, falou um 

pouco sobre o projeto referente à suinocultura que foi a votação em sequência, ressaltou 

a importância do projeto para o Município, que acredita que o Município tem suporte e 

potencial para desenvolver tal projeto, finalizou dizendo que com certeza irá se esforçar 

para que sejam feitos muitos mais projetos nesse sentido de privilegiar os cidadãos das 

nossa comunidade. Passamos então a ordem do dia: Projeto de Lei do Executivo Nº 

038/2017, em discussão o Vereador Anthony justificou que após as explicações feitas 

em reunião pelo presidente referente a tal projeto seu parecer é favorável, e o Vereador 

Arnildo falou que após baixar duas vezes esse Projeto Lei vota favorável após as 

explicações do presidente em reunião, foi aprovado então por unanimidade, Projeto de 

Lei do Legislativo Nº 004/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo 

Nº050/2017 aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº051/2017 

aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº053/2017 aprovado por 

unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº054/2017 foi baixado a pedido do 

Vereador Anthony dos Reis Moraes, Projeto de Lei do Executivo Nº055/2017 aprovado 

por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº056/2017 baixado a pedido do 

Vereador Arnildo Mayer, Projeto de Lei do Executivo Nº057/2017 aprovado por 

unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº058/2017 aprovado por unanimidade. 

Passamos então para as explicações pessoais, Primeiro Orador Inscrito Anoli 

Antunes de Oliveira da Bancada do PDT: Fez referencia aos projetos aprovados, 

parabenizando a todos os envolvidos. Segundo Orador Inscrito Arnildo Mayer da 

Bancada do PT: Mencionou a preocupação com o setor da agricultura quanto à 

terceirização da inseminação acredita ser necessária a contenção de gastos. Terceiro 

Orador Inscrito José Dilson Antoniolli: Se absteve de se pronunciar. Quarto Orador 

Inscrito Anthony dos Reis Moares: Fez referencia ao projeto de lei de incentivo aos 

suinocultores, cumprimentando aos servidores pela iniciativa que trará benefícios ao 

município. Quinto Orador Inscrito Ismael Marcos Karpinski passou a palavra ao 

senhor Presidente Nelson Francisco da Silva que rebateu as críticas do vereador 

Arnildo Mayer da Bancada do PT ao projeto da Suinocultura. 

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 2017. 

 



 

 

 

 

 

 

Nelson Franciso da Silva                                                          Adalberto Pegoraro 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores                       Primeiro Secretário 


