
 

 

 

 

Ata nº 011/2017 

Aos dois dias do mês de maio 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 011/2017, 12/2017 e 013/2017, todas 

foram discutidas, sendo que as indicações nº 011/17 e 013/2017 foram aprovadas por 

unanimidade, a indicação de nº 012/17 foi retirada pelo presidente da casa por já haver 

indicação anterior com a mesma matéria e é o que rege o regimento interno de casa. Em 

apreciação e votação a Ata nº 010/2017 referente à Sessão Ordinária do dia 18 de abril 

de 2017, foi aprovada por unanimidade. Passamos então aos Oradores Inscritos, 

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

todos os presentes e ao público ouvinte. Fez referencia ao fato ocorrido entre o 

Vereador Anoli Antunes de Oliveira e o Médico Plantonista nas dependências do 

Hospital Pio XII, pedindo que os fatos ocorridos sejam averiguados pela Câmara 

Municipal já que o nome da casa foi vinculado. Consignou que a Emenda de nº 056/17 

não foi para votação no plenário obedecendo ao regimento interno desta casa e Parecer 

jurídico que, não constava de assinatura da Advogada. Solicitou que não seja aceito 

entrada de projetos sem constar assinatura do prefeito e protocolo, justo por esse fato 

baixo todos os projetos que foram encaminhados para serem votados.  Segundo Orador 

Inscrito Ismael Marcos Karpinski passou a palavra ao Vereador 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; Manifestou apoio as 

manifestações contrárias a reforma da previdência ocorridas nos municípios de Seberi e 

Frederico Westphalen, parabenizou as soberanas eleita da Colônia em festa e todos os 

demais envolvidos, entre outros informes. Terceiro Orador Inscrito Adalberto 

Pegoraro da Bancada do PMDB: Iniciou cumprimentando a todos os presentes; 

Manifestou apoio em favor as manifestações contrárias a PEC 258 parabenizando a 

todos os organizadores e informou que no dia 28 de abril de 2017 esteve no curso do 

TCE a respeito de como realizar de melhor forma os trabalhos como vereador, bem 

como fiscalizar o pode executivo. 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; Rebateu o Vereador Anthony dos Reis Moraes a 

respeito do fato ocorrido nas dependências do hospital PIO XII informando que não 

agrediu o médico plantonista e que era importante que não houvesse vinculação do fato 

ocorrido com a Câmara Municipal de Vereadores e informou ainda que é importante 

que o vereador use a bancada para lutar pelos interesses da comunidade. O quinto 

orador Inscrito Arnildo Mayer da Bancada do PT: Cumprimentou a todos os 

presentes, parabenizou a todos pela paralização em desfavor da reforma da previdência, 

bem como parabenizou as soberanas da Colônia em Festa, fez referencia a emenda ao 

projeto de nº 056/17 quanto à inaptidão para ir à votação de acordo com o Regimento 

Interno. Que os projetos que não contem a assinatura do Prefeito Municipal não podem 

ir a votação, pois, devem respeitar o Regulamento Interno. O Presidente da Câmara 

Municipal Nelson Francisco da Silva informou que não tem intenção de prejudicar 

ninguém, que todos os atos realizados por ele são para cumprir com o que estipula o 

Regimento Interno desta casa. Passamos então a ordem do dia: Projeto de Lei do 

Executivo Nº 054/2017, foi aprovado por seis votos favoráveis e dois contrários, Projeto 

de Lei do Executivo Nº 056/2017 foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do 

Executivo Nº 062/2017 foi baixado a pedido do Vereador Anthony dos Reis Moraes da 

bancada do PP, Projeto de Lei do Executivo Nº063/2017 foi baixado a pedido do 

Vereador Anthony dos Reis Moraes da bancada do PP, Projeto de Lei do Executivo 

Nº064/2017 foi baixado a pedido do Vereador Anthony dos Reis Moraes da bancada do 

PP, Projeto de Lei do Executivo Nº065/2017 foi baixado a pedido do Vereador Anthony 

dos Reis Moraes da bancada do PP, Projeto de Lei do Executivo Nº066/2017 foi 

baixado a pedido do Vereador Anthony dos Reis Moraes da bancada do PP e o Projeto 

de Lei do Executivo Nº067/2017 foi baixado a pedido do Vereador Anthony dos Reis 

Moraes da bancada do PP. Quanto às explicações pessoais, o Vereador Anthony dos 

Reis Moraes da bancada do PP argumentou que quanto ao fato ocorrido no Hospital 

PIO XII está apenas em busca da verdade e não quis ofender a ninguém, ainda, a 

respeito dos projetos baixados pelo mesmo, teve por motivo o fato de não estarem 

assinados, portanto não estão de acordo com o Regimento Interno que deve ser 

cumprido. O Vereador Anoli Antunes de Oliveira da Bancada do PDT informou na 

tribuna que não vinculou a imagem do Vereador Arnildo Mayer quanto ao que foi 

falado no programa que foi exibido na Rádio, mas sim se pronunciou a respeito do 

partido e dos projetos que foram baixados, pois, todo vereador deveria ter o interesse de 

votar os projetos para o bem do povo. O Vereador Arnildo Mayer da Bancada do PT 

rebateu ao Vereador Anoli Antunes de Oliveira dizendo que o que ele havia dito não  



 

 

 

 

 

condiz com o que foi falado no programa da Rádio e que os projetos que são baixados, 

o são por que é um direito do vereador. 

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, 02 de maio de 2017. 
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