
 
Ata nº 036/ 2017 

 
Ata da Sessão Ordinária do dia quatro de dezembro 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 vinte horas e 
dezenove minutos, quando o Presidente da Câmara de Vereadores Vilson 
Carlesso declarou aberta a Sessão Ordinária, fez sua saudação a todos os colegas e 
visitantes, parabeniza a colega Silvane por seu aniversário que será no dia 09 de 
dezembro. E dando início aos trabalhos de hoje solicita à secretária Vereadora Ilse 
Faller, que leia um texto da Bíblia, após o Presidente Vilson convida a todos para 
fazer uma oração em nome a saúde do Prefeito Municipal Jovelino. O Presidente 
Vilson Carlesso, coloca a ata n° 35 do dia vinte e sete de novembro 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 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, convida a todos 
para o 1º Encontro da Paz, com show da Banda Opus Dei, que será realizado no dia 
05 de dezembro, as 19:00horas. O Presidente Vilson, agradece a secretária e fala 
que hoje não há projetos a serem apresentados e em respeito a saúde do Prefeito 
Municipal que se encontra hospitalizado  não haverá uso da tribuna, pede para que 
o município todo seja solidário e façam suas orações pedindo saúde ao nosso 
prefeito e também a todos as pessoas que estão hospitalizadas e necessitando de 
saúde, pois ninguém está livre de passar por situações semelhantes a essa, a vida 
nos pega de surpresa e precisamos nos unir, cada um fazer sua oração e tudo vai 
dar certo. Entre outras colocações faz um agradecimento a plateia pela presença. A 
Vereadora Ilse, diz que esteve com o Prefeito a tarde, aparentemente ele está 
bem. Fala que na quarta-feira vai participar com o Grupo Herança Nativa de uma 
viagem para a Argentina e ele também estaria nessa viagem, iria como autoridade 
do município, porém devido sua saúde não poderá ir e pediu para que ela lhe 
representasse, pediu para que falasse como autoridade em seu lugar e explicar o 
motivo de sua ausência. Mandou a todos os munícipes um grande abraço e que se 
uniam a ele, tenham fé, pois ele está bem confiante, com bastante pensamentos 
positivos quanto ao tratamento que vai iniciar. O Vereador Vilson, também 
agradece as outras religiões que estão orando pelo nosso prefeito, a igreja 
Assembleia de Deus que fez uma oração no domingo e as demais religiões. O 
Vereador Moacir, pede para incluir a pessoa do Seu Celson que também está no 
Hospital São Vicente hospitalizado. E o Presidente declara encerrada a presente 
sessão às vinte horas e trinta e dois minutos. Sala das sessões 04 de dezembro 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.  



 
 
 

 

 

 

  

 

 


