
Ata nº 018/2017

No dia quinze do mês de Agosto 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  e  José  Dilson  Antoniolli  sob  a  presidência  do  vereador  Nelson
Francisco da Silva.  O Vereador  Anthony dos Reis  Moraes se encontrava em Porto
Alegre angariando recursos para nosso município. 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  017/2017  foi  aprovada  por  unanimidade;  As  indicação de  nº  034/17,  035/17,
036/17, 038/17 e 039/17 foram aprovadas por unanimidade, a indicação de nº 037/17
fica baixada pelo Vereador Anoli Antunes de Oliveira a Moção de aplauso de nº 06/2017
foi aprovada por unanimidade.  Passamos aos Oradores inscritos;  O vereador Ismael
Marcos  Karpinski  cedeu  a  palavra  ao  Presidente  Nelson  Francisco  da  Silva  que
informou que pronunciou algumas palavras sobre o Projeto de Lei de nº  114/17; O
Vereador  Anoli  Antunes  de  Oliveira  da  Bancada  do  PDT pediu  para  que  todos  os
colegas se envolvam trazendo projetos para a cidade; O Vereador Arnildo Mayer da
bancada  do  PT fez  uma indicação  verbal  para  que  na  Linha  Progresso  o  lixo  seja
recolhido  ao  menos  uma vez  por  mês;  O Vereador  André  Korpalski  parabenizou o
senhor presidente bem como Prefeito Municipal por ouvirem os empresários que trazem
empregos para nosso Município, bem como enfatizou que todos os projetos são de suma
importância. Passamos então a ordem do dia: Projeto de Lei do Executivo Nº111/2017
foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº112/2017 foi aprovado
por  unanimidade,  Projeto  de  Lei  do  Executivo  Nº113/2017  foi  aprovado  por
unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº114/2017 foi aprovado por unanimidade,
Projeto de Lei do Executivo Nº115/2017 foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei
do Executivo Nº116/2017 foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei do Executivo
Nº117/2017 foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei do Executivo Nº118/2017 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, 15 de Agosto de 2017.
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