
 
 

Ata nº 005/ 2018 
 

Ata da Sessão Ordinária do dia cinco de março de dois mil e dezoito, do Segundo 
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, IVONIR CAMARGO ORTIZ, Vereadores Jardel Joner e Romeu Lopes de 
Oliveira da bancada do PMDB, Vilson Carlesso da bancada do PSB, Moacir de 
Oliveira Ortiz e Aparecida de Fátima Neves Pereira da bancada do PP, Darli dos 
Santos Landim da bancada do PSD e Ilse Faller da bancada do PT. A presente 
sessão teve início às dezenove horas e vinte e quatro minutos, quando o Presidente 
da Câmara de Vereadores Ivonir Ortiz 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 
Ivonir, coloca a Ata Nº 004 do dia 29 de janeiro de 2018 em votação: Após declara 
a mesma aprovada por unanimidade. Assina a presente ata e passa para que a 
secretária assine. O Presidente Ivonir solicita à secretária que leia as 
Correspondências Diversas: CONVITE. A Prefeitura Municipal, EMATER/RS-ASCAR 
e o SICREDI, convida para participar do 3º Dia D’elas em comemoração Dia 
Internacional da Mulher que será realizado no dia 09 de março de 2018, no Salão 
Paroquial de Barros Cassal/RS. REQUERIMENTO. Solicita Tribuna Livre para 
esclarecer dúvidas sobre o Projeto Nº 086, que firma convênio com a Companhia 
Riograndense de Saneamento – CORSAN. Assinado pelo Gestor da CORSAN Srº 
Wagner Silveira. REQUERIMENTO. O Sindicato dos Servidores Municipais, requer 
uso da Tribuna Livre para manifestação sobre a última sessão ordinária desta casa. 
Assinado pelo Presidente Srº Paulo Pedrasani. O Presidente solicita que a 
secretária leia o Expediente do Legislativo: PROJETO DE LEI Nº 004/2018. Cria no 
Quadro dos Cargos em Comissão na Câmara de Vereadores de Barros Cassal/RS, 1 
(um) cargo de Assessor Legislativo de Operador de Áudio e Vídeo. O Presidente 
solicita que a secretária leia o Expediente do Executivo: Ofício nº 022/2018. Barros 
Cassal, 02 de março de 2018. Que encaminha a esta casa para votação os Projetos 
de Lei Nº 083 de 28 de fevereiro de 2018, Nº 084, Nº 085 e Nº 086 de 02 de março 
de 2018. Assinado pelo Prefeito Municipal Exmo Sr. Adão Reginei dos Santos 
Camargo. PROJETO DE LEI Nº 083 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018. Autoriza o 
Município de Barros Cassal/RS a firmar convênio e efetuar repasse para a ADESC – 
Associação dos Estudantes de Santa Cruz do Sul para transporte de estudantes do 
ensino médio e universitário até o município de Santa Cruz do Sul/RS, visando o 
incentivo ao aperfeiçoamento dos estudantes locais. PROJETO DE LEI Nº 084 DE 02 
DE MARÇO DE 2018. Altera a Lei nº 852/13 – Plano Plurianual 2018 – 2021, Lei nº 
1089/2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 e Lei nº 1100/2017 – Lei 
Orçamentária Anual para 2018. Tem por objetivo alterar o orçamento vigente, 
inserindo a autorização para o pagamento de parcelas referente aquisição do 
prédio do Hospital Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde. 
PROJETO DE LEI Nº 085 DE 02 DE MARÇO DE 2018. Autoriza o Município de Barros 
Cassal/RS a criar mais 01 (uma) vaga de Nutricionista, com carga horária e 



atribuições já previstas na Lei Municipal nº 700 de 27 de outubro de 2010, 
alterando o Art. 20 da referida Lei, que passa a vigorar acrescidos da seguinte 
redação: “Art. 20º - A estrutura básica do Quadro de Provimento Efetivo dos 
Servidores Públicos Municipais corresponde ao seguinte número de cargos, 
denominação, padrão de vencimento e valor financeiro: Nº de vagas – 03, 
Denominação da Categoria Funcional – Nutricionista, Padrão – 13, Valor – R$ 
2.621,25”. PROJETO DE LEI Nº 086 DE 02 DE MARÇO DE 2018. Autoriza o Município 
de Barros Cassal/RS a firmar convênio com a Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN para Programas dos Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário. O presente convênio, tem por objetivo a mútua 
colaboração entre o Município e a CORSAN para viabilizar o assentamento de redes 
de distribuição de água e ramais em substituição às redes de fibrocimento e ramais 
precários. Antes de baixar os projetos para a sala das comissões o Presidente 
Ivonir chama o Gestor da CORSAN Wagner, para que faça uso da Tribuna Livre, 
assim como solicitado: Wagner Silveira, cumprimenta a todos e explica que esse 
Projeto de Lei de convênio da Prefeitura com a CORSAN, não altera em nada o 
contrato de concessão assinado pela CORSAN e a Prefeitura Municipal no ano de 
2009. Esse convênio só vai trazer benefícios ao município, vai acelerar as obras de 
substituição das redes de amianto que hoje estão localizadas na Avenida Maurício 
Cardoso e Rua Ceferino Barbosa que são os pontos mais fracos e seguido vem 
ocorrendo intervenções, concertos e causando transtornos no trânsito. Essa obra 
que queremos fazer no convênio ela contempla do C.T.G. até o final do calçamento, 
sendo essas redes assentadas juntas ao meio fio, uma de cada lado não tendo 
travessia de ramais, cada lado fica com sua rede não tendo mais intervenções no 
meio da rua e o mesmo será feito na Rua Ceferino Barbosa. Esse projeto só tem a 
agilizar a obra, sabe-se que na CORSAN em um tramite desses pode levar até dois 
anos e tendo esse contrato assinado com a Prefeitura esse valor já vai estar 
disponibilizado em uma conta para aquele fim, sondo o tramite da Prefeitura mais 
rápido podendo agilizar na obra, esse avanço na Avenida Maurício Cardoso e na 
Rua Ceferino Barbosa vai trazer a calmaria na cidade, vai acabar esses concertos 
constantes, vazamentos e também com a falta de água constante, então só tem a 
beneficiar o município. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra. O 
Presidente chama também o Presidente do Sindicado dos Servidores Públicos 
Paulo Pedrasani para fazer uso da Tribuna Livre. Paulo, cumprimenta a todos e fala 
que não poderia deixar de vir se manifestar sobre os fatos ocorridos na sessão do 
dia 29 de janeiro, a qual não pode estar presente. Salienta que as informações 
comentadas foram tirada de um grupo de WhatsApp particular, com colocações 
genéricas utilizadas pelas pessoas de forma pejorativa, com o intuito de 
caracterizar um ataque pessoal, porém em nenhum momento as colocações 
tiveram objetivo de denigrir a imagem de vereadores, o sentido era ver quais 
vereadores estariam do lado dos servidores e como visto e sabido essas pessoas 
não estavam do lado dos servidores, mas se essas se identificaram com as 
colocações, aí é uma decisão de ordem pessoal, nem eu e nem o SIMBAC tem algum 
problema com essas pessoas, mas sim de ordem funcional, continuaremos 
defendendo o servidor em todos os sentidos, não levando para o lado pessoal. 
Quanto a prestação de conta do SIMBAC, na publicação mensal do mês passado foi 
explicado, é publicado todos os meses no mural da Prefeitura e no mural da 
Câmara. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra. O Presidente baixa 



os Projetos de Lei apresentados 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 os Projetos de Lei estão em condições de ir a plenário 
para serem discutidos e votados. 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 078 26 DE JANEIRO DE 
2018, QUE ESTAVA EM PODER DAS COMISSÕES PARA ANÁLISES, ASSIM COMO OS 
PROJETOS DE Nº 083, Nº 084, Nº 085 e Nº 086 DO PODER EXECUTIVO, TAMBÉM O 
PROJETO DE LEI Nº 004/2018 DO PODER LEGISLATIVO ESTÃO EM CONDIÇÕES 
DE IR A PLENÁRIO PARA SEREM DISCUTIDOS E VOTADOS. E dando continuidade 
aos trabalhos, o Presidente coloca o Projeto de Lei do Poder Legislativo de Nº 
004/2018 em discussão. Não há manifestos por parte dos vereadores e o 
Presidente coloca o mesmo em votação: E declara aprovado o Projeto de Lei do 
Poder Legislativo de Nº 004/2018 por unanimidade. O Presidente coloca o Projeto 
de Lei do Poder Executivo de Nº 078 de 26 de janeiro de 2018 em discussão. A 
Vereadora Aparecida, fala que não é contra ao cargo, mas é contra ao projeto da 
mesma forma que já foi contra ao outro projeto de aumento salarial para um 
servidor só devido a reposição de apenas 2,07% aos servidores públicos. O 
Vereador Darli, mantêm sua decisão de ser contrário ao projeto, por entender que 
os servidores de careira deveriam receber uma reposição maior. A Vereadora Ilse, 
fala que sabe que houve bastante comentário sobre seu voto, é favorável e é direito 
do Prefeito ter um chefe de gabinete e ele precisa, a pessoa com quem vai contratar 
tem que ser de confiança dele, o que não é favorável e é contra seus princípios de 
defesa é o salário, então abstém seu voto. O Vereador Moacir, diz que o Prefeito não 
tem Vice então precisa de um assessor, está fazendo uma economia de R$ 7.000,00 
pois o cargo de Vice-Prefeito hoje não existe, diz que ao longo de sua política vem 
sendo favorável a projetos dessa natureza, parabeniza também a bancada do 
PMDB e também o Prefeito Neizinho que na administração passada do Ex Prefeito 
Jarbas sempre foram favoráveis, então temos que pensar no futuro do nosso 
município, fala da sua indignação com as redes sociais onde seu voto é comentado 
a 20 dias e até ameaçado de ser expulso do partido, mas já tomou sua decisão e é 
favorável ao projeto. O Vereador Vilson, fala que é favorável devido a deficiência de 
não possuírem Vice-Prefeito, “não era o que queríamos mas Deus quis assim” é 
necessário o assessor para melhor atender a população, muitos que vem do 
interior depende de transporte e as vezes o Prefeito precisa viajar e não está ali 
para atendê-los, o Presidente da Câmara seria seu substituto mas também tem 
bastante serviço e as vezes precisa viajar, porque se ficar só dentro do município as 
coisas não cairão do céu e como não está sendo usado o salário do Vice-Prefeito 
será viável o pagamento do Chefe de Gabinete. O Vereador Romeu, fala que vai se 
manifestar pois sabe tamanho compromisso que um Prefeito tem dentro de seu 
gabinete, o Prefeito também tem seus compromissos, então precisa de alguém para 
atender a população na sua ausência, não tem como dar conta de tudo sozinho, 
então é favorável ao projeto. O Vereador Jardel, fala que também é favorável por 
saber que o Prefeito está sempre carregado de serviços e nada mais justo que ter 
alguém de confiança ao seu lado, fala ao Vereador Moacir que se o partido dele não 
o quiser mais, o PMDB está de porta abertas. O Vereador Darli, diz que não pode 
concordar que só esse Chefe de Gabinete é de confiança, onde fica o Secretário da 
Administração, os Assessores Jurídicos, Secretário da Fazenda? Assume o 



compromisso que em 2020 extingue o cargo de Assessor de Gabinete. O Vereador 
Vilson, fala ao Vereador Darli que torce por ele e que tomara que não fique na 
mesma situação, que não aconteça de ficar sem Vice-Prefeito. 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 Nº078 de 26 de janeiro de 
2018 por 4 votos favoráveis, 2 contrários, 1 ausência e 1 abstenção. O Presidente 
coloca o Projeto de Lei do Poder Executivo de Nº 083 de 28 de fevereiro de 2018 
em discussão. Não há manifestos por parte dos vereadores e o Presidente coloca o 
mesmo em votação: E declara aprovado o Projeto de Lei do Poder Executivo de Nº 
083 de 28 de fevereiro de 2018 por unanimidade. O Presidente coloca o Projeto de 
Lei do Poder Executivo de Nº 084 de 02 de março de 2018 em discussão. Não há 
manifestos por parte dos vereadores e o Presidente coloca o mesmo em votação: E 
declara aprovado o Projeto de Lei do Poder Executivo de Nº 084 de 02 de março de 
2018 por unanimidade. O Presidente coloca o Projeto de Lei do Poder Executivo de 
Nº 085 de 02 de março de 2018 em discussão. Não há manifestos por parte dos 
vereadores e o Presidente coloca o mesmo em votação: E declara aprovado o 
Projeto de Lei do Poder Executivo de Nº 085 de 02 de março de 2018 por 
unanimidade. O Presidente coloca o Projeto de Lei do Poder Executivo de Nº 086 
de 02 de março de 2018 em discussão. O Vereador Darli, pergunta ao Wagner se 
com essas melhorias vai resolver o problema de falta de água, principalmente à 
noite? Wagner, responde que nem sempre as faltas de água são problemas da 
CORSAN, pois estão tendo muitas quedas de energia elétrica, principalmente na 
época de uso das estufas de fumo. O Vereador Darli, diz que já foi mandado o 
aparelho necessário para o reconhecimento de energia. Não há mais manifestos 
por parte dos vereadores e o Presidente coloca o mesmo em votação: E declara 
aprovado o Projeto de Lei do Poder Executivo de Nº 086 de 02 de março de 2018 
por unanimidade. E não havendo mais assuntos a tratar passamos as explicações 
pessoais e a primeira a fazer uso da tribuna é a Vereadora Aparecida de Fátima 
Neves Pereira, que cumprimenta a todos os presentes e em especial as mulheres 
por ser o seu mês. Diz “nesta noite venho para me gratificar com todas as mulheres 
Barroscassalenses, para falar da importância das mulheres, tenho admiração por 
todas as mulheres, admiração essa que ganhei desde que conheci minha mãe, 
mulher guerreira, dedicada, sofrida, mas nunca deixou de ser mulher. Hoje falar de 
mulher é simples, basta olharmos pros lados que veremos a marca de suas ações, 
tivemos nessa casa a Vereadora Ilse em memória, a Vereadora Inês, a Vereadora 
Luci e hoje estamos em duas, eu e a Vereadora Ilse, mas peço para que as mulheres 
se envolvam na política, pois soubemos que as mulheres agem com o coração, com 
a dedicação e com a razão, dificuldades não impede nós de lutar, nossos direitos 
desenvolvemos nossas atividades da mesma maneira e com a mesma competência 
de todos. Um dia é pouco para homenagear quem merece uma homenagem todos 
os dias”. Manda seus votos de condolência a família da Salete Mendes, para a 
família da Dona Menina que estava sempre servindo a todos e também para a 
família do Junior Pozebom que perdeu seu pai. Fala que recebeu várias ligações 
pedindo sobre o Posto de Saúde que está sem médico, então falou com o Secretário 
Roque e ele informou que a Médica foi fazer uma residência em Pelotas, mas que já 
providenciou a chegada de outro médico no dia 15. Entre outras colocações, 
agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. A próxima é a Vereadora Ilse 
Faller, que usa o nome da colega Vereadora Aparecida para cumprimentar todas as 



mulheres e o nome do Presidente Ivonir pra cumprimentar os homens. Diz que 
ouve muitas perguntas do tipo “o que os vereadores tanto fazem em Brasília e não 
trazem nada?”. Explica que os vereadores foram participar de um curso, em busca 
de conhecimento e aproveitam para visitar os deputados. Fala que não possui o 
aplicativo Facebook, mas sabe que foi postado fotos indo em seus deputados e o 
que ganharam e sua não viram nenhuma, mesmo não postando fotos, também 
trouxe emendas para o município, esteve no gabinete do Deputado Marcon e 
conseguiu uma emenda de R$ 120.000,00 para um projeto de patrulha agrícola, do 
Senador Paulo Paim uma emenda de R$ 250.000,00 para infraestrutura, outra 
emenda conquistada foi do Deputado Pepe Vargas de R$ 200.000,00 para 
Secretária de Saúde. Diz que se algumas dessas verbas não vierem não é sua culpa, 
pois foi em busca. Diz que usou um lema em sua campanha “uma mulher de 
coragem fazendo acontecer” e esse lema permanece, pois coragem não lhe falta. 
Como mulher faz uma homenagem a todas as mulheres “No Dia 8 de março de 
1857, operárias de uma fábrica de tecidos, em Nova Iorque, fizeram uma grande 
greve, reivindicando melhores condições tais como, redução na carga diária de 
trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário). As 
mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 
130 tecelãs morreram carbonizadas. Em 1910, durante uma conferência na 
Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da 
Mulher, em homenagem as mulheres que morreram na fábrica. Em 1862 na Suécia 
a mulher vota pela primeira vez, em 1928 começa a luta pelo voto feminino no 
Brasil e somente em 1946 é reconhecida a capacidade da mulher de votar. Em 
1975, o dia 08 de março foi oficializado pela ONU (Organização das Nações Unidas) 
como o Dia Internacional da Mulher. O dia 08 de março marca um dia de luta para 
nós, dia de unirmos nossas forças e lutarmos pelos nossos direitos, mulheres de 
todos os credos, raças e cores merecem ser respeitadas. Parabéns pelo nosso dia 
mulheres”. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu 
pronunciamento. E o próximo é o Vereador Jardel Joner, cumprimenta o Presidente 
da casa, colegas vereadores, funcionários e a plateia em geral. Diz que conversou 
com o Prefeito e com o Secretário de Obras sobre as estradas da Boa Vista e 
informaram que finalizada a estrada das Duas Léguas, irão para Frei Clemente e 
depois Boa Vista. Fala do Projeto de Lei nº 1023 criado no dia 08 de janeiro de 
2016, tão polêmico quando o Projeto de Lei nº 78 aprovado na sessão de hoje, o 
Projeto nº 1023/2016 tem como matéria a alteração de cargo de Chefe de 
Licitações FC 3 para Diretor do Setor de Licitação e Compras FC 6, com 
remuneração de R$ 682,83 para R$ 2.751,61 na época aprovado por unanimidade. 
Fala que não está para julgar ninguém, mas também não podem crucificar o 
Vereador Moacir por causa disso, todos temos nossa opiniões e cada um deve 
saber a sua. Parabeniza a sua mãe, sua esposa e todas as mulheres 
barroscassalenses pelo Dia Internacional da Mulher. Entre outras colocações, 
agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. E o próximo é o Vereador Romeu 
Lopes de Oliveira, que cumprimenta o Presidente Ivonir, vereadores, funcionários 
da casa e a plateia em geral. Diz que segue uma linha, a linha do respeito uns com 
os outros, pois sua verdadeira sigla política é o povo. É vereador em seu quarto 
mandato, sendo essa vez suplemente de vereador. Diz que no mandato do Ex 
Prefeito Jarbas, nunca foi contrário em projetos, trouxe recursos de Brasília mais 
que uma vez do Deputado Alceu Moreira, no final do mandato veio um carro novo e 



mais recursos pra Saúde, onde a Secretária Inês elogiou, pois foram pouco os 
vereadores da oposição que trouxeram recursos em uma administração 
adversária. Sabe que o reajuste foi baixo, mas o Prefeito precisa alguém de 
confiança ao seu lado. Fala que não esperavam o que aconteceu com nosso Prefeito 
Jovelino, mas sabe que o Neizinho veio para somar e pode ter certeza que tudo que 
for bom para o município estará do seu lado. Admira as pessoas que cobram, pois 
nós vereadores fomos eleitos para somar. Entre outras colocações, agradece o 
espaço e encerra seu pronunciamento. E o próximo é o Vereador Darli dos Santos 
Landim, que cumprimenta o Presidente Ivonir, colegas vereadores e a plateia em 
geral. Fala que segue um lado e se é pra votar a favor de um projeto vota e se é pra 
votar contra também vota e está comprovado que a Vereadora Ilse é de coragem. 
Diz que prefeito não extingue cargo, mas vereador extingue e autoriza as criações 
de cargos, assumi que este cargo de Chefe de Gabinete vai ser extinto em 2020, sua 
assessora de gabinete era Maninha Remus naqueles 60 dias, tinha os secretários e 
foi assessora também do Seu Ronald. Fala que o mês de março lhe marca muito, 
por uma pessoa que partiu no dia 07 de março de 1999, que lhe trouxe ao mundo e 
tem certeza que Deus guardou um lugar especial a ela, pela educação e pelo leite 
que amamentou seis filhos. Diz que “esta casa está sendo omissa, que deixamos a 
polícia investigar as formações de quadrilhas no município e este parlamento o 
que está fazendo? É uma questão de análises, quais as nossas atribuições? É 
fiscalizar o dinheiro público. Essas conversas que tem secretárias gastando e não 
prestam contas, e este parlamento o que vai fazer? Deixar o Ministério Público 
investigar? Carros sendo usados incorretamente, mas este momento eu deixei”. 
Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. O 
Presidente passa a presidência ao Vice Presidente Vilson para que ele possa fazer 
uso da tribuna. E o Presidente Vilson passa a palavra ao Vereador Ivonir 
Camargo Ortiz, que cumprimenta os colegas vereadores, os funcionários da casa e 
em nome do Ex Vereador Roberval cumprimenta a todos os presentes. Diz que 
sempre quando vai a Brasília é em busca de emendas, mas também de 
conhecimento, é um vereador novo e não quer “parar no tempo” tenho nossa 
Assessora Jurídica Drª Genecir, mas ela mesmo sabe que sempre estou em busca de 
coisas novas. Fala que vem conversando com o Prefeito Neizinho e com o 
Secretário Zaimar e conseguiram 750 horas de maquinários do Estado. Sobre o 
projeto nº 78, diz que foi atrás de projetos votados nesta casa com altos valores, 
parabenizando o Ex Vereador Ilton que em projetos que votou contrário sendo da 
situação, são cargos de adjuntos que vinham pra esta casa e eram votados e 
aprovados no valor de R$ 2.700,00. Diz que “ninguém enxerga quando um 
administrador trabalha, hoje está sendo criado este cargo para alguém que ajude o 
Prefeito Neizinho, mas quando o Neizinho deixou sem secretário de obras e ele 
mesmo trabalhava lá, ninguém falou nada, quando não foi colocado os adjuntos de 
secretários também não foi visto, hoje não temos adjuntos na Secretária da Saúde e 
nem na Secretária da Educação e ninguém parabeniza o Prefeito. Eu sei que o 
Neizinho precisa desse cargo, pra quando não estiver, ter alguém para atender o 
povo. Ninguém enxerga quando o Secretário Zaimar pega uma enxada e vai em 
cima de uma ponte ajudar no serviço. Tem muita coisa errada e o Nei está 
corrigindo, tivemos um aumento muito baixo de 2,07%, mas olhem quanto as 
fumageiras deram para os agricultores, olhem quanto foi o aumento do salário 
mínimo. Sei que se esse chefe de gabinete não corresponder com aquilo que nosso 



Prefeito precisa em seu gabinete, ele não trabalha por muito tempo, pois conheço 
sua índole, qualquer outro teria alugado uma boa casa, mas o Nei não, ele continua 
morando em seu galpão, trabalhando em seu fumo. Gostaria que nas redes sociais 
as pessoas reconheçam nosso trabalho e parabenizem a administração ao invés de 
só criticar”. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu 
pronunciamento.  O Presidente Vereador Vilson devolve a presidência ao 
Presidente Ivonir Camargo Ortiz.  E passa a palavra ao Vereador Vilson Carlesso, 
que saúda todos os presentes, aos ouvintes e em nome das colegas Vereadora 
Aparecida e Vereadora Ilse saúda todas mulheres. Fala que passou em 2015 um 
projeto para pagamento do Vale Alimentação e até hoje está engavetado, o qual o 
Prefeito Neizinho irá executar e se déssemos um aumento de 10% de reajuste ao 
funcionalismo, como iriamos executar o pagamento desse Vale Alimentação? Diz 
que não viria nessa casa para brincar com funcionário nenhum, não tiraria 
dinheiro de professor por saber a importância dos mesmos e fala que não tira a 
razão de Paulo de brigar pelos funcionários.  Sobre as publicações em redes sociais, 
diz que críticas de “mulas sem cabeça” não lhe ataca, quer críticas de quem tem 
nome, sobrenome e cara, esse tipo de gente sem identificação não lhe ataca, quer 
que cobre, mas com respeito. Não está para brincadeira, representa sua família, seu 
município e todos os agricultores assim como ele. Entre outras colocações, 
agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. O próximo é o Vereador Moacir 
de Oliveira Ortiz, que saúda o presidente da casa, colegas vereadores, servidores 
e demais da plateia. Diz que no sábado tiveram a presença do Deputado Cherini 
para a inauguração do calçamento da Vila Beija Flor, sendo que em breve será 
inaugurado o trecho do asfalto, com Deputado Jerônimo Goergem, e que já estão 
garantindo mais dois trechos na Marechal Floriano e na Assis Brasil. Fala que 
esteve no gabinete do Prefeito conversando sobre o salário dos funcionários, o 
qual por bem achou melhor compensar os funcionário pagando o Vale-
Alimentação, o qual hoje ganharão R$ 108,75, vai ajudar bastante. Sobre seu voto 
favorável ao projeto nº 078, diz que votou de coração e não é por isso que o 
Prefeito Neizinho vai lhe dever alguma obrigação. Entre ouras colocações, 
agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. E o Presidente Ivonir, agradece 
aos colegas vereadores pelos trabalhos de hoje e em nome deles saúda toda à 
plateia e agradece sua presença.  Declara encerrada a presente sessão às vinte e 
duas horas e vinte e um minutos. Sala das sessões 05 de março de 2018. 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.  

 

 

 

  


