
 

 

 

 

Ata nº 012/2017 

Aos dezesseis 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 014 á 021, sendo que o vereador José 

Dilson Antoniolli pediu prioridade a indicação de nº020 por se tratar do senhor Lucidio 

Camargo se tratar de um produtor de leite; todas as indicações foram aprovadas por 

unanimidade. Em apreciação e votação a Ata nº 011/2017 referente à Sessão Ordinária 

do dia 16 de maio de 2017, foi baixada pelo vereador Arnildo Mayer. O uso da tribuna 

foi dispensada de comum acordo. O Presidente da Câmara Municipal Nelson 

Francisco da Silva informou que será encontrada uma nova data para que seja realizada 

a moção de aplauso de nº01 que foi proposta pelo vereador Anthony dos Reis Moares. 

O 1º secretário, Vereador Adalberto Pegoraro da Bancada do PMDB parabenizou a 

moção de aplauso de nº01 em forma de reconhecimento pelo digníssimo trabalho 

realizado pelas Amigas do Hospital. Passamos então a ordem do dia: Projeto de Lei 

do Executivo Nº 062/2017 foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo 

Nº 063/2017 foi baixado para adequação, Projeto de Lei do Executivo Nº064/2017 foi 

aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº065/2017 junto com a 

emenda modificativa e aditiva foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do 

Executivo Nº066/2017 foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo 

Nº067/2017 foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei do Executivo Nº068/2017 foi 

aprovado por unanimidade; Projeto de Lei do Executivo Nº069/2017 foi aprovado por 

unanimidade; Projeto de Lei do Executivo Nº070/2017 foi aprovado por unanimidade; 

Projeto de Lei do Executivo Nº071/2017 foi aprovado por unanimidade e o Projeto de 

Lei do Executivo Nº072/2017 foi aprovado por unanimidade.  

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Nelson Franciso da Silva                                                          Adalberto Pegoraro 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores                       Primeiro Secretário 

 


