
Ata nº 020/2017

No dia dezenove 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 que ocorre as 13h30min devido a semana Farroupilha em
comum acordo com todos. A Ata de nº 018/2017 foi aprovada por 06 votos a 01, sendo a
rejeição do vereador Arnildo Mayer da bancada do PT; A Ata de nº019/17 ficou baixada.
O Presidente Nelson Francisco da Silva passou o posto ao Vice-Presidente João dos
Santos Lopes e ocupou a tribuna, onde registrou que os colegas vereadores precisam
saber que quando vão a compromissos em nome da Câmara Municipal de Vereadores,
estão representando aos demais colegas e que quanto ao manifesto do professores não
houve convite formal para a Casa. Passamos aos Oradores inscritos; O vereador Anoli
Antunes de Oliveira se mostrou contra a cedência de terras municipais para o munícipio
de Taquaruçu do Sul e que é preciso que se faça a conferencia dos Blocos dos munícipes
da  região  para  saber  se  de  fato  as  notas  são de  Seberi-RS.  O Presidente,  Vereador
Nelson Francisco da Silva notificou o Vereador Arnildo Mayer pela falta de decoro ao
interromper Vereadores que fazia uso da tribuna.

Passamos então a ordem do dia: Projeto de Lei do Executivo Nº121/2017 permaneceu
baixado  para  analise,  Projeto  de  Lei  do  Executivo  Nº126/2017  foi  aprovado  por
unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº127/2017 foi aprovado por 07 votos a 01
abstenção  do  Vereado  Anthony  dos  Reis  Moraes;  Projeto  de  Lei  do  Executivo
Nº128/2017 baixado;  Projeto  de Lei  do Executivo  Nº129/2017 foi  aprovado por  06
votos favoráveis e 02 contrários dos Vereadores Anthony dos Reis Moraes e Arnildo
Mayer; Projeto de Lei do Executivo Nº130/2017 Baixado.

Nada mais havendo a constar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por
encerrado os trabalhos referentes a esta sessão ordinária.
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