
Ata nº 021/2017

Aos 03 dias do mês de outubro 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, após a leitura das correspondências, onde o secretário
realizou o convite para o Seminário que ocorrera no dia 06 de outubro, o uso da Tribuna
Popular foi realizada pela professora Eliane Dall Canton, representando a classe dos
professores  e  demais  servidores  de escola,  pedindo o apoio  dos  Vereadores  para as
seguintes  reinvindicações:  Cumprimento do piso nacional  do magistério;  Pagamento
integral dos salários; Pagamento integral do 13º salário até o dia 20 de dezembro de
2017; Reposição salarial; A retirada da PL nº 148, bem como a retirada da PEC de nº
242, PEC de nº 258, PEC de nº 257, PEC de nº 256 e PEC de nº 261 do governo
estadual. As Atas de nº 019/2017 e nº020/2017 foram aprovadas por unanimidade. O
Presidente  Nelson  Francisco  da  Silva  agradeceu  em  nome  dos  colegas  pelos
professorem terem trazido até os Edis tal situação e que cada fará a sua parte para ajuda-
los. Passamos aos Oradores inscritos; O vereador José Dilson Antoniolli dispensou o
uso da tribuna; O Vereador Anthony dos Reis Moraes  saudou a todos os presentes, se
disse  solidário  a  causa  dos  professores  por  entender  necessário  e  digno  que  os
professores tenham respeito e dignidade pois são alicerces para a sociedade, informou
que encaminhou aos deputados um pedido de que não aprovem as PEC’s e pediu que a
Câmara Municipal de Vereadores faça uma moção de apoio aos professores para que os
deputados  não  aproveitam  as  PEC’S  supracitadas;  O  vereador  Adalberto  Pegoraro
prestou  apoio  a  causa  dos  professores  informando  que  irá  prestar  todo  o  apoio
necessário, bem como o Vereador João dos Santos Lopes também prestou apoio a causa
se mostrando também disposto a prestar todo o auxilio necessário a causa; O Presidente
Vereador Nelson Francisco da Silva passou a presidência ao Vereador João dos Santos
Lopes  e  passou a  fazer  uso  da  tribuna  informando  que  tenta  entender  a  causa  dos
professores,  relatando  o  endividamento  dos  Estado  e  que  tudo  infelizmente  acaba
estourando nos servidores públicos, informou também que visitou todas as famílias dos
homenageados do hospital e que virá uma emenda para o município, após reassumiu o
posto de Presidente; O Vereador Ismael Marcos Karpinski se manifestou repudiando o
parcelamento dos salários dos servidores por parte do governo, parabenizou a união da
classe e assumiu a responsabilidade de prestar todo o auxilio necessário a causa; Bem
como o Vereador Anoli Antunes de Oliveira afirmou ter o dever de defender a classe dos
trabalhadores, nos quais se incluem os professores; O Vereador Arnildo Mayer fortificou



o apoio aos professores e funcionários públicos, informando não concordar com jeito
explorador do Governador Sartori, que vai pedir ajudo ao Deputado Edgar preto, pois o
que está sendo feito é um massacre a classe dos professores.

Passamos  então  a  ordem  do  dia: Projeto  de  Lei  do  Executivo  Nº121/2017  foi
aprovado  por  05  votos  favoráveis,  02  contrários  dos  Vereadores  Anthony dos  Reis
Moraes e Arnildo Mayer; 01 abstenção do Vereador Adalberto Pegoraro; Projeto de Lei
do Executivo Nº128/2017 foi aprovado por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo
Nº130/2017 foi aprovado por 07 votos e 01 abstenção do Vereador Anthony dos Reis
Moraes; Projeto de Lei do Executivo Nº131/2017 baixado; Projeto de Lei do Executivo
Nº132/2017  Baixado;  Projeto  de  Lei  do  Executivo  Nº133/2017  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, 03 de outubro de 2017.
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