
Ata nº 028/ 2017 
 

Ata da Sessão Ordinária do dia dois de outubro 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 um 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° 27 
do dia vinte e cinco 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: CONVITE. O Deputado Estadual Marcel van Hattem, convida para a 
entrega do 23º Prêmio Lideres & Vencedores, que será realizado no dia 03 de 
outubro de 2017, às 19 horas, no Teatro Dante Barone, Porto Alegre. O Presidente 
Vilson solicita à secretária que leia o Expediente do Executivo: Ofício nº 050/2017. 
Barros Cassal, 29 de setembro de 2017. Que encaminha a esta casa para votação o 
Projeto de Lei Nº 049 de 29 de setembro de 2017. Assinado pelo Prefeito 
Municipal Exmo Sr. Jovelino Francisco Zago. PROJETO DE LEI Nº 049 DE 29 DE 
SETEMBRO DE 2017. Estabelece o Código Tributário Municipal, consolidando a 
Legislação Tributária do Município, observando os princípios da  Legislação 
Federal, especialmente a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, 
revoga a Lei nº 277/2001 e dá outras providências. O Presidente Vilson Carlesso, 
agradece a Secretária Ilse e fala que em acordo com os vereadores o Projeto de Lei 
nº 49/2017 apresentado hoje, fica em poder da Mesa Diretora. 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. O Vereador 
Darli, em nome do Presidente do Grupo da 3º Idade Reviver  de Barros Cassal, tem 
a honra de convidar vereadores, funcionário e demais presente para a festa do 
grupo, que será realizada nesse sábado (07-10-2017) no Ginásio de Esportes Ivo 
Faller, com início as 14:00 horas. E o presidente declara encerrada a presente 
sessão às dezenove horas e trinta e sete minutos. Sala das sessões 02 de outubro 
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.  


