
 
Ata nº 038/ 2017 

 
Ata da Sessão Ordinária do dia dezoito 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 dez 
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° 37 do dia treze de 
dezembro 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 o Expediente do Executivo: Ofício nº 060/2017. Barros 
Cassal, 11 de Dezembro de 2017. Que encaminha a esta casa para votação o Projeto 
de Lei Nº 059 de 11 de dezembro de 2017. Assinado pelo Prefeito Municipal Exmo 
Sr. Jovelino Francisco Zago. PROJETO DE LEI Nº 059 DE 11 DE DEZEMBRO DE 
2017. Autoriza contratação por tempo determinado de 1 (um) Médico para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Presidente 
baixa o Projeto de Lei apresentado hoje para a sala das comissões pelo tempo que 
for necessário. De volta do recesso o Presidente passa a palavra ao relator 
vereador Jardel Joner para que diga se o Projeto de Lei está em condições de ir a 
plenário para ser discutido e votado. O relator agradece o recesso e fala que a 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, ORÇAMENTO E FINANÇAS DECIDIU POR UNANIMIDADE 
QUE O PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO DE Nº 059 DE 11 DE DEZEMBRO 
DE 2017 ESTÁ EM CONDIÇÕES DE IR A PLENÁRIO PARA SER DISCUTIDO E 
VOTADO. E dando continuidade aos trabalhos, o Presidente coloca o Projeto de Lei 
do Poder Executivo de Nº 059 de 11 de dezembro de 2017 em discussão.  A 
Vereadora Aparecida, diz que é favorável ao projeto, sendo uma emergência para 
a população de Barros Cassal, sugere a Drª Julia, profissional do nosso município e 
recém-formada. O Vereador Ivonir, responde que já entraram em contato com ela 
e já está quase tudo acertado para que ela possa trabalhar em nosso município. O 
Vereador Geverton, pergunta ao Líder de Governo Vereador Ivonir, se este 
médico será contratado de imediato ou o início do ano que vem? O Vereador 
Ivonir, responde que em reunião sobre a contratação desses médicos e com o 
início do atendimento do Drº Edmundo, provavelmente na primeira quinzena de 
janeiro será contratado o outro médico. O Vereador Moacir, diz que é favorável e 
pergunta se em janeiro começa o médico que está sendo aprovado neste projeto? O 
Vereador Ivonir, responde que em janeiro começa outro médico, mas não é certo 
que será a Drª Julia, pois já tem o Drº Nelson que logo vai começar a trabalhar 
conosco. Já foram aprovados duas contratações uma para o Drº Edmundo que já 
está trabalhando e outra para o Drº Nelson que está pra chegar no início de janeiro, 
como estamos querendo abrir o terceiro turno já pensamos neste médico da 



aprovação de hoje. Não havendo mais manifestos por parte dos vereadores, o 
Presidente coloca o mesmo em votação: E declara aprovado o Projeto de Lei do 
Poder Executivo de Nº 059 de 11 de dezembro de 2017 por unanimidade. E 
não havendo mais assuntos a tratar passamos as explicações pessoais e todos os 
vereadores abrem mão da tribuna. O Presidente Vilson, diz que está findando sua 
presidência então quer agradecer a todos os vereadores, bem como os servidores 
da casa pelos trabalhos do decorrer do ano, diz que muitas vezes houver 
discussões, mas a grande maioria delas construtivas para o município. Agradece 
também a toda a plateia que participou dos trabalhos do Legislativo deste 2017, 
que motivou ainda mais para que trabalhassem e também as cobranças diárias que 
recebiam, mostrando assim, onde estavam errando para que pudessem corrigir. 
Deseja a todos os munícipes um Feliz e Abençoado Natal. O Vereador Romeu, diz 
que recebeu um telefonema do Deputado Alceu Moreira, o qual está enviando uma 
ambulância nova para nosso município e futuramente talvez mais R$ 200.000,00 
para a saúde. A Vereadora Ilse, manda seus votos de condolência a toda Família 
Germani, que está de luto e também deseja um Feliz Natal a todos os 
barroscassalenses, que as luzes deste Natal possam entrar em nossos corações 
para começarmos um ano novo cheio de alegria. O Presidente em nome de todos os 
colegas vereadores, agradece a presença de toda a plateia e declara encerrada a 
presente sessão as vinte horas e quarenta e um minutos. Sala das sessões 18 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, Assessora do Legislativo Municipal.  

 
 
 

 

 

 


