
 
 

Ata nº 012/ 2018 
 

Ata da Sessão Ordinária do dia trinta de abril 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 Geverton Vieira Jandrey da bancada do PR. A 
presente sessão teve início às dezenove horas e vinte e dois 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 Aparecida, que leia um texto da 
Bíblia. O Presidente Ivonir, coloca a Ata nº 011 do dia 16 de abril de 2018 em 
votação: Após declara a mesma aprovada por unanimidade. Assina a presente ata e 
passa para que a secretária assine. O Presidente solicita que a secretária leia as 
Correspondências Diversas: OFÍCIO SMS/ESF RURAL I Nº 009/2018. Venho por 
meio deste, informar que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 
2018, se dará de 23 de abril a 01 de junho de 2018. O público-alvo da vacinação  é: 
-Pessoas com 60 anos ou mais; -Crianças de 06 meses à 4 anos 11 meses e vinte 
nove dias; -Gestantes; -Puérperas (mães até 45 dias após o parto); -Trabalhadores 
de saúde; -Professores de escolas públicas e privadas; -Povos Indígenas;-População 
privada de liberdade; - Funcionários do sistema prisional; -Portadores de Doenças 
Crônicas não transmissíveis. E não havendo mais assuntos a tratar passamos as 
explicações pessoais e todos os vereadores abrem mão da tribuna. E o Presidente 
Ivonir, agradece aos colegas vereadores pelos trabalhos de hoje e em nome deles 
saúda toda à plateia e agradece sua presença, manda seus votos de condolências a 
família do Martin que teve a perca de seu pai, em nome dele agradece a toda 
equipe da saúde pela ajuda prestada ao Seu Sebastião. Declara encerrada a 
presente sessão às dezenove   horas   e trinta e um minutos. Sala das sessões 30 de 
abril 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. 

 


