
 
 
 

Ata nº 007/ 2018 
 

Ata da Sessão Ordinária do dia dezenove 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, Ilse Faller da bancada do PT e Geverton Vieira 
Jandrey da bancada do PR. A presente sessão teve início às dezenove horas e doze 
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 006 do dia 12 de março 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: REQUERIMENTO. Solicita espaço 
na Tribuna Livre para tratar assuntos sobre a realização da Gravação de seu 
primeiro CD. Assinado por Ezequiel Santos da Silva (Zé Santos). O Presidente 
agradece a secretária e chama Zé Santos para que faça uso da Tribuna Livre, assim 
como solicitado por requerimento. Zé Santos, inicia desejando uma boa noite a 
todos os presentes e agradecendo a casa por conceder o espaço, faz sua 
apresentação “meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Zé Santos, que no ano 
que passou fui representar nossa cidade em Porto Alegre, na batalha da RBS. Esse 
ano estou com um projeto da gravação de meu primeiro CD e peço através da 
tribuna uma contribuição espontânea em dinheiro de todos os nossos amigos do 
município, vereadores e presentes na plateia, irei gastar na realização deste sonho 
um valor em torno de R$ 2.930,00 peço então essa ajuda para a gravação que será 
neste ano de 2018 e após a gravação quero estar aqui na tribuna novamente para 
agradecer a todas as colaborações. Agradeço novamente o espaço e desejo que 
Deus abençoe a todos.” Entre outras colocações, encerra seu manifesto. O 
Presidente Ivonir agradece Zé Santos e diz que será feito o possível para ajudar a 
realizar esse sonho. Como não há projeto a serem apresentados e todos os 
vereadores abrem mão da tribuna, o Presidente agradece aos colegas vereadores 
pelos trabalhos de hoje e em nome deles saúda toda à plateia e agradece a 
presença de todos.  Declara encerrada a presente sessão às dezenove horas e vinte 
minutos. Sala das sessões 19 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.  


