
Ata nº 15/2019 

 

No dia 12 de agosto de 2019, reuniram-se no Plenário Olívio Grassi da Câmara Municipal de 

Vereadores de Seberi-RS, os servidores: Tamara Vernier; Maíra Elizabete de Almeida; 

Mirele Flores de Castro e os seguintes Edis: Adalberto Pegoraro; Arnildo Mayer; João dos 

Santos Lopes, Ismael Marcos Karpinski; André Korpalski; Anthony dos Reis Moraes, 

Nelson Francisco da Silva; José Dilson Antoniolli e Anoli Antunes de Oliveira sob a 

presidência do vereador João dos Santos Lopes. Dando início à sessão, o Presidente da Casa, 

vereador João dos Santos Lopes, pediu as bênçãos divinas para abençoar os trabalhos da Sessão 

Ordinária. Foram lidas e aprovadas por unanimidade as Atas de nº 13 e 14, bem como a Indicação 

de nº 11/2019. Os oradores, pela ordem, fizeram o uso da palavra, seguindo-se então, pelo 

pronunciamento do Vereador Anthony dos Reis Moraes que, por sua vez, saudou ao público 

presente, exaltando a importância do trabalho de resgate histórico e cultural realizado pelos 

professores ali presentes através da edição de um livro, salientando haver muita carência de 

conhecimento de fatos históricos de relevante importância para o município por parte dos 

munícipes, razão pela qual o projeto de resgate histórico faz-se de grande valia e remete ao pensar, 

ao planejar e ao agir para levantar o tema à comunidade de seberiense Agradeceu aos envolvidos 

pela escrita do livro e pela oportunidade de repensar a importância destes fatos. Pela ordem, o 

Vereador Arnildo Mayer abriu mão do uso da palavra; o Vereador Anoli Antunes de Oliveira fez 

seu pronunciamento saudando aos presentes e ressaltou a importância do trabalho de resgate da 

história dos fatos passados do Município de Seberi; os Vereadores José Dilson Antoniolli e 

Adalberto Pegoraro abriram mão do uso da palavra, o Vereador Nelson Francisco da Silva ao 

fazer uso da palavra saudou os presentes e mencionou a importância do projeto de edição de livro 

escrito e em mídia que retrata o passado histórico do município, parabenizando os envolvidos 

pelo trabalho voluntário pela contribuição à comunidade. Ainda o Vereador Nelson mencionou o 

repasse de verbas através de emendas e parabenizou o colega Vereador Arnildo Mayer pela 

conquista de duas emendas junto aos Deputados que beneficiarão o município de Seberi-RS. 

Passamos então a ordem do dia: O projeto de Lei do Executivo de nº 69/2019 ficou baixado a 

pedido do Vereador Arnildo Mayer; o Projeto de Lei do Executivo de nº 70/2019 foi aprovado 

por unanimidade; o Projeto de Lei do Executivo de nº 71/2019 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, 12 de agosto de 2019. 
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