
 

 

 

 

Ata nº 014/2017 

Aos vinte dias do mês de junho 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 que foram 

baixadas para analise e da Moção de nº 04/2017 que foi aprovada por unanimidade; A 

Ata de nº 013/2017 foi aprovada por unanimidade. O Presidente, Vereador Nelson 

Francisco da Silva cedeu 15 minutos da tribuna popular para o convidado, Secretário de 

Finanças Odilon Sabino da Silva que após saudar a todos, usou os minutos para 

explanar sobre a situação financeira do município de Seberi-RS. O Vereador André 

pediu que ficasse consignado em Ata, que o mesmo quer saber para onde foram 

destinados os Duzentos e cinquenta mil reais de verbas que ele trouxe para o município, 

o Vereador Anoli Antunes de Oliveira questionou a respeito da situação financeira da 

obra do bairro Aparecida que deu inicio na Administração passada, o Vereador Anthony 

dos Reis Moraes solicitou ao Secretário um relatório completo incluindo a origem das 

dividas e qual era a gestão da época, o Presidente Nelson Francisco da Silva afirmou 

que todos tem a responsabilidade de auxiliar o município para que o mesmo volte a 

prosperar. O uso da tribuna foi dispensada de comum acordo. Passamos então a ordem 

do dia: Projeto de Lei do Executivo Nº 076/2017 foi aprovado por unanimidade, 

Projeto de Lei do Executivo Nº 082/2017 foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei 

do Executivo Nº083/2017 foi aprovado por unanimidade com pedido do vereador 

Anthony dos Reis Moraes para que conste o valor da área, Projeto de Lei do Executivo 

Nº084/2017 foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº085/2017 foi 

baixado pelo Vereador Arnildo Mayer, Projeto de Lei do Executivo Nº086/2017 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, 20 de junho de 2017. 



 

 

 

 

Nelson Franciso da Silva                                                          Adalberto Pegoraro 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores                       Primeiro Secretário 

 


