
 

 

 

 

Ata nº 010/2017 

Aos dezoito dias do mês de abril 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, Maíra Elizabete de Almeida 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 009/2017 e 10/2017, sendo que todas 

foram discutidas e aprovadas por unanimidade. Em apreciação e votação a Ata nº 

009/2017 referente à Sessão Ordinária do dia 04 de abril de 2017, foi aprovada por 

unanimidade. Passamos então aos Oradores Inscritos, Primeiro Orador Inscrito 

Anthony dos Reis Moraes da Bancada do PP: iniciou cumprimentado a todos os 

presentes e ao público ouvinte, pediu que o projeto de lei nº 54/17 permanecesse 

baixado para estudo da possibilidade de que houvesse o aumento de horas dos 

profissionais já concursados; Reiterou a solicitação do envio pelo Poder Executivo de 

Oficio referente a informação de todas a nomeações feitas desde a data de primeiro de 

janeiro deste ano; Que fossem vistas a possibilidade de desentupir os bueiros da Linha 

Camargo, bem como restaurar iluminação do Bairro Independente; Quanto ao Projeto 

de Lei nº 56/17 solicitou analise de viabilidade para que seja feita uma inclusão do gado 

de corte; Solicitou oficio ao Poder Executivo pedindo que se estenda também o aumento 

de padrão salarial ao funcionários aposentados. Segundo Orador Inscrito Ismael 

Marcos Karpinski passou a palavra ao Vice Presidente João dos Santos Lopes da 

Bancada do PMDB: 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; Informou que foram feitos vários 

trabalhos de recuperação de estradas do interior pela Secretária de Obras; Conversou 

com o Secretário da Agricultura sobre a possibilidade de melhorias para os agricultores, 

entre outros informes. Terceiro Orador Inscrito Adalberto Pegoraro da Bancada do 

PMDB: Iniciou cumprimentando a todos os presentes; Pediu que na próxima sessão 

seja feita uma indicação para reformas de melhorias na praça da Boca da Picada; 

Informou que a estradas dos Interiores que ainda se encontram em mal estado de 

conservação serão reformadas em breve; Informou a troca de diretoria da Fundação 

Hospitalar PIO XII e elogiou a antiga diretoria pelos bons serviços prestados. Quarto 

Orador Inscrito Anoli Antunes de Oliveira da Bancada do PDT: saudou a todos os 



presentes, bem como os ouvintes através da transmissão da rádio comunitária; Fez a 

indicação de cobertura dos buracos das ruas nas adjacências da Rodoviária, bem como 

informou sobre o asfaltamento que será realizado no Bairro Aparecida; Fez uma critica 

a situação econômica do País. O Presidente Nelson Francisco da Silva: 

Cumprimentou a todos os presentes e a Empresa Marcos Lima pelo empreendimento de 

oitenta apartamentos que será realizado no nosso município; Informou a respeito de uma 

reunião que será realizada nestas dependências no dia 19/04/2017, ás 19h00min com os 

produtores de Suínos e empresa Adelle, bem como informou que em reunião com a ACI 

ficou decidido que a ExpoSeb será procrastinada para o ano de 2019; Determinou ponto 

facultativo no dia 25/04/2017 a pedido do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em prol 

da manifestação quanto a reforma da previdência. Passamos então a ordem do dia: 

Projeto de Lei do Executivo Nº 052/2017, foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei 

do Executivo Nº 054/2017 permanece baixado a pedido do vereador Anthony dos Reis 

Moraes, Projeto de Lei do Executivo Nº056/2017 permanece baixado a pedido do 

vereador Arnildo Mayer, Projeto de Lei do Executivo Nº059/2017 foi aprovado por 

unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº060/2017 foi aprovado por unanimidade. 

Não houve explicações pessoais. 

Nada mais havendo a constar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrado os trabalhos referentes a esta sessão ordinária. 
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