
 
 
 

Ata nº 008/ 2018 
 

Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e seis 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 
dezessete 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, a mesma opta por fazer a leitura do significado 
de cada dia da semana santa. O Presidente Ivonir, coloca a Ata Nº 007 do dia 19 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: CONVITE. O Patrão 
Mácio Piassini convida para um Rodeio no Piquete Laço Gaudério na comunidade 
de Duas Léguas, nos dias 31 de Março e 01 de Abril, tendo como premiação uma 
moto 0 km. CONVITE. IEPC Bom Jesus dos Milagres, convida você mulher para 
participar do “Encontro das Mulheres que Semeiam Fé” que se realizará no dia 07 
de abril de 2018, a partir das 13:30 na Sede da Igreja. O Presidente agradece a 
secretária e fala que como não há projeto a serem apresentados, então passamos 
as explicações pessoas e somente a vereadora Ilse faz uso da tribuna. A Vereadora 
Ilse Faller, diz que fez questão de ler o significado de cada dia da semana santa para 
que todos possam refletir nessa semana sobre acontecimentos, atitudes e se 
inspirar em Jesus que foi um guerreiro e também um revolucionário que nos 
deixou um legado muito lindo de fé, tem certas práticas que devemos parar e 
refletir e essa é a semana certa para essas reflexões. Faz a leitura de um texto que é 
da Vereadora Marielle Franco, assassinada recentemente e que deixa um legado de 
luta para nós mulheres. “Como é perigosa uma mulher que fala, ela não precisa 
andar armada, não precisa saber dar socos, não precisa ser mestre em lutas 
orientais, uma mulher só precisa de sua voz, de seu grito, de sua pungente 
desobediência para afrontar, ameaçar, oferecer perigo a toda uma construção de 
privilégios. Ela é mais perigosa se for pobre, se for negra, se não se encaixar em 
nenhuma caixa. Como é perigosa uma mulher que não se dobra, cuja coluna de aço 
inoxidável não verga com ameaçar ou frente aos poderes constituídos. Ela não 
precisa ser traficante, carregar bazucas ou seguranças, não precisa vestir couro ou 
ter um carro blindado, uma mulher para ser perigosa só precisa de suas mãos, de 
seus olhos, do conhecimento lido e da experiência vivida, ela só precisa de suas 
pernas firmes no chão, de outras mulheres ao seu lado e do seu berro de 
indignação, uma mulher é perigosa por ser mulher e ter consciência disso em uma  



 

 

sociedade machista e o perigo é algo que se espalha. Quando uma cai, cem outras 
levantam mais perigosas. Marielle Franco”. O Vereador Darli, diz que não antecipa 
julgamento, aguarda as investigações dos órgãos competentes, que provavelmente 
ela não é o que apresentava para a sociedade, fala que os órgãos competentes vão 
esclarecer essa situação, então não a posicionaria como exemplo. A Vereadora Ilse, 
fala que não está julgando, não está fazendo um julgamento, fez a releitura de seu 
texto. O Vereador Darli, diz que a Vereadora a cita como exemplo. A Vereadora Ilse, 
responde que ela é um exemplo de luta. O Vereador Darli, diz que antes dos 
julgamentos não aposta que ela deixou um bom exemplo, mas lhe respeita. A 
Vereadora Ilse, fala que não está julgando Marielle, é uma admiradora de sua luta e 
se dentro de suas práticas fez alguma coisa errada, não será ela que julgará. E há 
manifestos entre o Vereador Darli e a Vereadora Ilse. 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 trinta e três minutos. Sala das sessões 26 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.  

 

 

 

  


