
 

 

 

 

Ata nº 015/2017 

Aos quatro dias do mês de julho 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 Moções de Aplauso de nº02/17 e nº 03/17, a Moção de 

nº02/17 não foi aprovada por 05 votos a 04, a Moção de nº 03/2017 foi aprovada por 

unanimidade; A Ata de nº 014/2017 foi aprovada por unanimidade; A indicação de nº 

022/17 foi aprovada por unanimidade. Passamos aos Oradores inscritos, O Vereador 

Arnildo Mayer da bancada do PT saudou a todos os presentes, informou que vai 

conseguir verba para o Hospital de nossa cidade, questionou a respeito das más 

condições das estradas e a respeito do projeto de nº 85/17 se posicionou em contrário a 

contratação de mais um Engenheiro civil, haja vista que o município já possui um 

Engenheiro Civil concursado e que o mesmo está disponível para realização dos 

projetos, inclusive para projetos de habitação, lembrando que o prefeito sempre 

informou que quer fazer economia, até para que saiam mais casas para a população, e 

que fez determinadas indicações há três meses que não foram feitas, porém para 

comprar um carro novo para o prefeito existe verba; O vereador Anthony dos Reis 

Moraes da Bancada do PP saudou a todos os presentes e pediu que quanto ao projeto de 

Lei nº 89/17 fosse ouvido o conselho da mulher para que fosse dado um parecer a 

respeito da cedência do lugar, solicitou também que seja monitorado o recolhimento de 

material orgânico e que haja a adaptação da Avenida General Flores da Cunha para que 

seja mão única e seja ampliado estacionamento, pediu também que constasse em Ata 

que quanto ao Projeto de Lei de nº 87/17, o recurso é para o reconhecimento da divida 

com a empresa, de um valor não empenhado e que não é valor desviado, quanto ao 

Projeto de Lei de nº085/17 quer um oficio do por parte do poder executivo contendo 

informações de o por que o servidor ter sido convocado por 10 horas e não 20 horas; O 

vereador André Korpalski da Bancada do PP pediu para que fossem trocadas a 

lâmpadas do interior do município, bem como elogiou a moção de aplauso 

homenageando a equipe de profissionais que passaram pela administração do Hospital 

Pio XII; O Vereador da Bancada do PMDB Adalberto Pegoraro saudou a todos 

presentes e informou estar sentido pelo projeto de nº089/17 ter sido baixado já que ele 



conhece  a péssima situação que se encontra a delegacia do município e que os policiais 

merecem um melhor ambiente de trabalho, que esteve em Brasília na semana que 

passou, que apesar da crises em que o País se encontra, em breve o nosso município 

recebera recursos; O Vereador Ismael Marcos Karpisnki da Bancada do PMDB 

informou que em contato com o Deputado Alceu Moreira, vai conseguir trazer para o 

nosso municpio uma escola que será construída na Linha Nova, o que será bem vindo 

pois a comunidade carece, que o trabalho da Secretária de Obras está sendo 

desenvolvido e que existe um projeto para todos os anos de governo. O presidente 

Nelson Francisco da Silva da Bancada do PMDB passou a presidência para o Vice-

Presidente Vereador João dos Santos Lopes e fez uso da tribuna, informando que todo 

cidadão sabe que das chuvas que assolaram nosso municípios no ultimo mês e que por 

isso foi feita uma operação rápida para que as estradas pudessem ser novamente 

utilizadas pela comunidade, bem como informou que o Engenheiro Civil concursado em 

nosso município não resolve sozinho todos os problemas dos município bem como não 

toca todos os projetos planejados pelo município sozinho; O Vereador Ismael Marcos 

Karpisnki da Bancada do PMDB disse que quanto ao carro comprado para o Prefeito 

Municipal a compra foi positiva pois o carro antigo dava cada vez mais despesas e por 

isso já não compensava; O Vereador Anoli Antunes de Oliveira da Bancada do PDT 

informou que junto do Deputado Osmar Terra, conseguiu verbas para que o Hospital 

não fechasse e se tornasse referencia para a gestante e também para a saúde da mulher.    

Passamos então a ordem do dia: Projeto de Lei do Executivo Nº 076/2017 foi 

aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº 085/2017 foi aprovado por 

8x1, voto em contrario do Vereador Arnildo Mayer, Projeto de Lei do Executivo 

Nº087/2017 foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº088/2017 

ficou baixado para analise, Projeto de Lei do Executivo Nº089/2017 foi baixado pelo 

Vereador Anthony dos Reis Moraes.  

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 julho de 2017. 
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