
Ata nº 16/2019 

 

No dia 19 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 o Assessor jurídico da Casa Hélio Sauer 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. A Ata de nº 15 foi lida e a pedido do 

Vereador Anthony dos Reis Moraes ficou baixada, foram aprovadas por unanimidade as 

Indicações de nº 12/2019; 13/2019; 14/2019;15/2019;16/2019; 17/2019. Os oradores, pela 

ordem, fizeram o uso da palavra, seguindo-se então, pelo pronunciamento do Vereador 

Anthony dos Reis Moraes que, por sua vez, justificou oralmente a Indicação de sua autoria de nº 

17/2019, ressaltando a importância da concessão de  auxílio com transporte aos estudantes 

seberienses; ainda, sobre a mesma Indicação houve manifestação favorável oral do Vereador 

Anoli A. de Oliveira; o Vereador André Korpalski manifestou-se, mencionando a importância do 

auxílio com transporte aos estudantes da Indicação nº 17/2019 bem como, da Indicação de sua 

autoria versando sobre as melhorias na Linha Boa Vista, bem como da necessidade de bueiros na 

Linha Carmo, interior de Seberi-RS. O Vereador Nelson Francisco da Silva ao fazer uso da 

palavra mencionou apoio quanto à indicação de auxilio com transporte de estudantes Seberienses 

de iniciativa do Vereador Anthony dos Reis Moraes e mencionou haver débitos de administrações 

passadas que impediram o auxílio. O Vereador Adalberto Pegoraro ao fazer uso da palavra 

mencionou o interesse de todos os Vereadores bem como da Administração desde o primeiro ano 

de mandato em prestar auxílio aos estudantes do Município. O Vereador Arnildo Mayer 

agradeceu a presença do público presente na sessão, mencionou a importância das sessões serem 

transmitidas pela rádio a fim de facilitar o acompanhamento dos munícipes; mencionou fazer 

parte da Comissão de Políticas Públicas e ser contrário ao Veto à Emenda do Projeto de Lei nº 

68/2019 apresentado pelo Executivo Municipal que versa sobre a concessão de adicional de 

insalubridade às agentes do Programa Primeira Infância Melhor. Ainda, o vereador Arnildo 

Mayer mencionou a conquista por ele de Emendas Parlamentares para o município que irão 

auxiliar na compra de medicamentos e necessidades correlatas, citou também a importância dos 

Vereadores nesse papel de busca de verbas para auxiliar nas necessidades do Município. O 

vereador Anoli Antunes de Oliveira ao fazer uso da palavra, cumprimentou e ressaltou a 

importância do diálogo para a solução de impasses quanto ao Veto da Emenda Aditiva ao Projeto 

de Lei do Executivo de nº 68/2019. Mencionou ser favorável ao pagamento de insalubridades às 

agentes do PIM e mencionou as péssimas condições econômicas e o mau investimento do dinheiro 

da Administração anterior, citou que o Município prosperou a partir do ano de 2009 e indignação 

à politicagem no município de Seberi-RS. O Vereador Adalberto Pegoraro passou a palavra ao 

Vereador Nelson Francisco da Silva que, por sua vez, mencionou procurar saber e se interar 



melhor sobre as questões jurídicas e legais para a concessão do adicional de insalubridades às 

agentes do PIM pela Câmara de Vereadores, vez que não estava presente na Sessão em que houve 

a propositura da Emenda aditiva ao PL. 68/2019, e colocou-se à disposição dos munícipes para a 

solução do impasse, ainda, citou o empenho de todos os Vereadores na busca de emendas 

parlamentares, mencionou a existência de dívidas do Município a longo prazo e que dificultam o 

atendimento das necessidades do servidor público e de outras áreas. O Vereador Adalberto 

Pegoraro manifestou-se oralmente dizendo que todos são favoráveis à concessão da insalubridade, 

contudo, que isso não seja um ato político, favorecendo apenas alguns. Pediu a responsabilidade 

dos Vereadores e citou a conquista de verbas para a saúde em que todos os Vereadores 

trabalharam em busca de recursos independentemente de partidos políticos. Pediu a união dos 

políticos  em pról do crescimento do Município de Seberi-RS, gerando emprego e renda para 

todos. Mencionou que o Executivo Municipal não tem interesse nenhum em extinguir o PIM. O 

Vereador Anthony dos Reis Moraes ao fazer uso da palavra, cumprimentou os presentes e 

agradeceu ao Vereador André Korpalski por poder falar em nome na Bancada Progressita, 

salientou estar surpreso ao ouvir falar do termo “politicagem”, pois pareceu-lhe estar morando 

em dois municípios diferentes, aquele que vive de fato e outro que a situação compartilha. 

Salientou, que embora sendo oposição ao Executivo atual, sempre trabalhou em pról dos 

munícipes e somente no último ano conseguiram mais de um milhão em recursos para o 

Município de Seberi, R$ 300.00,00 em medicamentos, R$ 100.000,00 para aquisição de veículos 

para a saúde, R$ 250.000,00 para pavimentação e R$ 350.000,00 para o hospital PIO XII. Citou 

também os recursos conseguidos através do empenho do Vereador Arnildo Mayer do Partido dos 

Trabalhadores e do empenho do Vereador José Dilson Antoniolli. Mencionou que, enquanto 

oposição, jamais caluniou o Prefeito, sempre o procurou pessoalmente quando havia alguma 

questão a resolver, citou que se faltam recursos para auxiliar os estudantes mas que, sobram para 

a reforma de gabinete do Prefeito Municipal. Mencionou sobrar palavras, mas faltar atitudes por 

parte de alguns; citou o direito das visitadoras do PIM em ter a insalubridade garantida e que os 

Vereadores apenas analisarão a questão jurídica do Veto. Mencionou que o jurídico deverá 

orientar através de parecer, mas que os Vereadores detêm soberania nas decisões. Citou questões 

anteriores que nem mesmo a Justiça conseguiu revogar aumentos concedidos. Frizou a questão 

financeira do Município de Seberi, que o passivo apresentado não se trata de dívidas deixadas 

pela Administração anterior, mas sim em razão de dívidas judiciais, piso salariais não pagos e 

desvios de função. Agradeceu ao Presidente da Casa pela condução do Legislativo e parabenizou-

o pela condução da Casa Legislativa servindo de exemplo para outros. Passamos então a ordem 

do dia: O projeto de Lei do Executivo de nº 69/2019 que estava baixado foi aprovado por 

unanimidade com justificativa verbal favorável do Vereador Arnildo Mayer; o Projeto de 

Lei do Executivo de nº 72/2019 foi aprovado por unanimidade e obteve justificativa verbal 

favorável do Vereador Anthony dos Reis Moraes por entender ser importante o cargo à 

Administração Pública; o Projeto de Lei do Executivo de nº 73/2019 foi aprovado, por 

unanimidade; o Projeto de Lei do Executivo de nº 74/2019 foi aprovado, por unanimidade 

com manifestação favorável verbal do Vereador Anoli Antunes de Oliveira; Vereador 

Nelson Francisco da Silva e do Vereador André Korpalski  vez que, beneficiará muitas 



famílias para aquisição da casa própria; o Projeto de Lei do Executivo de nº 75/2019 foi 

aprovado, por unanimidade; o Projeto de Lei do Executivo de nº 76/2019 foi aprovado, por 

unanimidade; o Projeto de Lei do Executivo de nº 77/2019 teve parecer jurídico verbal 

favorável em sessão e foi aprovado, por unanimidade; o Projeto de Lei do Executivo de nº 

78/2019 teve parecer jurídico verbal favorável em sessão e 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, 19 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

João dos Santos Lopes                                                         Ismael Marcos Karpinski 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores                          Primeiro Secretário 

  

 


