
Ata nº 019/2017

No dia cinco do mês de setembro 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,
Anoli  Antunes  de  Oliveira,  João  dos  Santos  Lopes,  Ismael  Marcos  Karpinski,
André  Korpalski,  José  Dilson  Antoniolli  e  Anthony  dos  Reis  Moraes  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; A Ata
de  nº  018/2017  ficou  baixada  pelo  vereador  Arnildo  Mayer  da  bancada  do PT; As
indicação de nº 037/17, 040/17 a 050/17 foram aprovadas por unanimidade, o Projeto de
resolução de nº04 foi aprovado por unanimidade. Passamos aos Oradores inscritos; O
vereador Anoli Antunes de Oliveira informou que esteve em reunião com o Prefeito
Municipal  onde  foram  discutidas  possiblidades  de  melhorias  para  o  município,  o
vereador Arnildo Mayer saudou a todos os presentes e informou que recebeu a visita do
assessor do Deputado Edgar Pretto, a quem pediu prioridade para a fundação hospitalar
PIO XII e que em reunião com a diretora do hospital foi informado que virá verba no
valor de duzentos e cinquenta mil reais no começo do ano de 2018, foi também para
Esteio-RS,  onde  tratou  a  respeito  da  situação  do  comercio  de  leite  que   está
desvalorizado pois o Estado esta importando leite em pó; O vereador Anthony dos Reis
Moraes saudou a todos e informou que esteve em Porto Alegre-RS nos dias 14 e 15 de
agosto, em reunião com deputados e senadores, onde relatou as demandas da Fundação
Hospitalar PIO XII, solicitando recursos , bem como solicitou recursos também para
pavimentação;  Pediu  que  seja  encaminhado aos  vereadores  os  convites  dos  eventos
municipais para que possam comparecer, quanto ao Projeto de Lei de nº120/17 pediu
que fossem feitas algumas correções; O vereador Ismael Marcos Karpinski cedeu sua
vez ao vereador Adalberto Pegoraro que saudou a todos e informou que conseguiu junto
ao Ministério do Desenvolvimento uma Van para a APAE no valor cento e trinta mil
reais e que sobre a Fundação Hospitalar PIO XII conseguiu 30 RHs extras; O vereador
João dos Santos Lopes também saudou a todos e informou que estão trabalhando nas
obras dos chiqueirões e que o trabalho está ficando excelente. O presidente, vereador
Nelson F. da Silva sugeriu uma emenda ao projeto de nº120/17, para que conste na
matéria juros e prestações; Que vai ser levantado o Pavilhão da Linha Martins com a
doação da Prefeitura Municipal de uma parte da estrutura do parque de maquinas; Que
serão perfurados poços artesianos em nosso Município e que esteve em Porto Alegre-RS
no gabinete do senhor Marcio Biolchi para reivindicar empenhos para o Hospital. 



Passamos  então  a  ordem  do  dia: Projeto  de  Lei  do  Executivo  Nº119/2017  foi
aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº120/2017 foi aprovado por
unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº121/2017 foi baixado para analise, Projeto
de  Lei  do Executivo  Nº122/2017 foi  aprovado por  unanimidade,  Projeto  de  Lei  do
Executivo  Nº123/2017 foi  aprovado  por  unanimidade;  Projeto  de  Lei  do  Executivo
Nº124/2017 foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei do Executivo Nº125/2017 foi
aprovado  por  unanimidade;  Projeto  de  Lei  do  Executivo  Nº126/2017  foi  apenas
apresentado; Projeto de Lei do Executivo Nº127/2017baixado para analise. 

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, 18 de julho de 2017.

Nelson Franciso da Silva                                                          Adalberto Pegoraro
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores                       Primeiro Secretário


