
 
Ata nº 027/ 2017 

 

Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezessete, 
do Terceiro Período Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara 
Municipal de Vereadores de Barros Cassal, situada na Rua John Kennedy n° 240, 
destinado aos trabalhos do Legislativo Municipal, com a presença dos seguintes 
Vereadores: Presidente, VILSON CARLESSO DA BANCADA DO PSB. Vereadores 
Moacir de Oliveira Ortiz e Aparecida de Fátima Neves Pereira da bancada do PP, 
Darli dos Santos Landim da bancada do PSD, Geverton Vieira Jandrey da bancada 
do PR, Ilse Faller da bancada do PT, Jardel Joner, Ivonir Camargo Ortiz e Romeu 
Lopes de Oliveira da bancada do PMDB.  A presente sessão teve início às dezenove 
horas e vinte e três minutos, quando o Presidente da Câmara de Vereadores 
Vilson Carlesso declarou aberta a Sessão Ordinária, fez sua saudação a todos os 
colegas e visitantes. E dando início aos trabalhos de hoje solicita à secretária 
Vereadora Ilse Faller, que leia um texto da Bíblia. O Presidente Vilson Carlesso, 
coloca a ata n° 26 do dia dezoito de setembro de 2017 em votação: Após declara a 
mesma aprovada por unanimidade. Assina á presente ata e passa para que a 
secretária assine. O Presidente Vilson solicita à secretária que leia as 
Correspondências Diversas: A Associação e Comunidade do Gramado dos Limas, 
solicita uma colaboração em benefício as pessoas que residem no local e estão 
reformando o pavilhão da comunidade. COAGRISOL, convida para a participação 
do legislativo as atividades em celebração aos 48 anos da Cooperativa 
Agroindustrial que se realiza no dia 28 de Setembro no C.T.G. Filastro Brum as 19h. 
Não há Projetos de Lei a serem discutidos e votados. O Presidente Vilson 
Carlesso, fala que hoje foi combinado de abrir mão das explicações pessoas e em 
nome de todos os colegas vereadores, faz uma saudação a toda à plateia e agradece 
a presença de todos, mas aproveitando o espaço explica sobre o pedido de ajuda de 
reforma do pavilhão da Comunidade do Gramado dos Limas, assim como vários 
outros pedidos de ajuda que a Câmara vem recebendo, fala que através do 
Legislativo não existe formas legais para beneficiar entidades, todos os gastos são 
vigiados pelo Tribunal de Contas e fazer doações não é permitido, então diz que 
não vai comprometer o dinheiro que não é seu e sim de todos os munícipes que 
necessitam de saúde, estradas e outras necessidades maiores, o qual o valor que 
sobrar no final da sua presidência retorna a prefeitura e lá sim é destinado a área 
que o município realmente está precisando. A Vereadora Ilse, diz que cabe a nós 
vereadores mostrarmos as formas legais que realmente devemos ajudar as 
entidades e comunidades, não somente através de dinheiro. E o presidente declara 
encerrada a presente sessão às dezenove horas e trinta e oito minutos. Sala das 
sessões 25 de setembro de 2017. Lavrada á presente ata que depois de lida e 
aprovada será assinada pelo presidente e secretária. Digo que nem tudo que foi 
falado aqui está constato em ata, mas que ficará gravado para qualquer 
esclarecimento. Sabrina Rodrigues Pinto, secretária do Legislativo Municipal.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


