
                                                    

Ata nº 001
Ata da Sessão Ordinária/Solene do dia vinte e um de maio de dois mil e dezoito, doSegundo Período Legislativo da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipalde Vereadores de Barros Cassal, situada na Rua John Kennedy n° 240, destinadoaos trabalhos do Legislativo Municipal, com a presença dos seguintes Vereadores:Presidente,  IVONIR CAMARGO ORTIZ, Vereadores Jardel Joner e Romeu Lopes deOliveira  da  bancada  do  PMDB,  Vilson  Carlesso  da  bancada  do  PSB,  Moacir  deOliveira Ortiz e Aparecida de Fátima Neves Pereira da bancada do PP, Darli dosSantos Landim da bancada do PSD, Ilse Faller da bancada do PT e Geverton VieiraJandrey da bancada do PR. A presente sessão teve início às dezenove horas e vintee nove minutos, quando o Presidente da Câmara de Vereadores Ivonir CamargoOrtiz declarou em nome de Deus aberta a Sessão Ordinária/Solene, onde convidoua todos para ouvir  o Hino Nacional  Brasileiro.  O presidente  saudou a todos ospresentes e solicitou a Secretária Vereadora Ilse Faller para que faça a leitura deum texto da Bíblia. Após o mestre de cerimônia Sr. Marcos Leandro lê a biografiado casal Pastor Abrahão da Rosa Balhejo e Srª Santa Sautéria de Souza Balhejo.Dando  sequência,  o  mestre  cerimonial  convida  aos  vereadores  proponentes  doRequerimento  Legislativo  nº  001/2017  de  autoria  da  Vereadora  Aparecida  deFátima Neves Pereira da bancada do PP e do Vereador Vilson Carlesso da bancadado  PSB,  para  que  faça  a  entrega  das  medalhas  de  Honra  ao  Mérito  ao  PastorAbrahão Balhejo e Srª Santa Balhejo. Marcos Leandro convida também o Exmo SrºPresidente Ivonir Camargo Ortiz,  para que faça a entrega da Placa de Título deCidadãos Honorários ao casal.  Dando continuidade, o mestre cerimonial Marcospassa a palavra ao Frei Adani Guerra e Pastor Cristiano Fogo para que estendamsuas bênçãos aos convidados presentes. Após, passa a palavra ao Exmo Presidentedeste  parlamento  Srº  Ivonir  Camargo  Ortiz,  que  faz  sua  saudação  a  todos  ospresentes,  principalmente ao casal  homenageado Pastor Abrahão e Dona Santa.Parabeniza aos colegas Vereadora Aparecida e Vereador Vilson pela atitude quetiveram para a realização desta homenagem, nos proporcionando um momento dealegria em meio ao um ano de tantas tristezas e discussões que estamos vivendo.Mais atitudes como esta que precisamos ter, pois homenagens precisam ser feitasem vida, “eu te amo” precisa ser falado em vida, as vezes pode não haver outraoportunidade.  Hoje  estamos  aproveitando  Seu  Abrahão  e  Dona  Santa  parareconhecer  e  dizer  o  quanto  foram  importantes  para  Barros  Cassal.  Diz  queouvindo a biografia sentiu-se emocionado por saber que este casal criou vinte filhode coração e por saber como estas pessoas se sentiram quando tiveram um lar,pois com seis anos também foi acolhido por uma família e reconhece a importânciade termos pessoas como Seu Abrahão e Dona Santa em nosso município.  Entreoutras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  pronunciamento.  Próxima  é  avereadora  proponente  do  Requerimento  Legislativo  nº  001/2017  Aparecida deFátima Neves Pereira, que cumprimenta ao casal Pastor Abrahão e Dona Santa emnome deles a todos os presentes. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pornos permitir estar aqui juntos nesta noite, momento especial para todos nós do



Poder  Legislativo  e  representantes  do  povo  barroscassalense.  Gostaria  deagradecer também a todos os meus colegas vereadores que foram unanimes navotação  do Requerimento  Legislativo  nº 001/2017  pedindo esta  sessão solene,principalmente ao Presidente Ivonir por estar concretizando esse ato. Agradecertambém  aos  funcionários  desta  casa  Sabrina,  Marcos  Leandro,  Drª  Genecir  eSilvane,  que  não  mediram  esforços  para  que  este  ato  se  realizasse  hoje.  Estahonraria é um reconhecimento da trajetória de vida do casal com os munícipesbarroscassalenses. Para mim, um dos significados da palavra reconhecer é admitirtodo o belíssimo trabalho vivido pelo casal em nossa sociedade, merecendo assimo  título  de  cidadão  honorário.  Hoje  se  fossemos  falar  teríamos  muitasconsiderações a serem feitas, mas resumidamente quero agradecer a este casal porfazer  parte  da  história  do nosso município.  Deveríamos e  teríamos muito  maismunícipes para homenagear,  pois um grande reconhecimento deve ser feito emvida para que o homenageado possa ver os frutos que plantou em suas boas ações,valorizando assim os trabalhos prestados em nosso município.  Finaliza dizendoque palavras ao vento se vão, o que fica são atos, obras, conceitos e ações, por issoparabeniza  a  família  Souza  e  Balhejo.  Próximo  é  o  vereador  que  também  éproponente  desta  sessão  Vilson  Carlesso,  que  saúda  aos  colegas  vereadores,Prefeito  Municipal  e  autoridades,  saúda  também ao  casal  homenageado  PastorAbrahão e Dona Santa e convidados presentes. Diz que é muito gratificante ter umcasal como este para que possamos nos espelhar e dar seguimento a esse trabalhocom o povo de Barros Cassal.  Agradece também a Vereadora Aparecida por terapresentado esta ideia, a qual foi apresentada ainda no ano passado quando erapresidente  e  junto  com  ela  colocaram  o  requerimento  em  votação  e  todos  oscolegas vereadores ajudaram na aprovação para que hoje acontecesse esse dia tãoespecial  em homenagem ao Pastor Abrahão e Dona Santa e é um prazer poderparticipar deste ato tão importante. Foi em busca de conhecer melhor este casal eem uma época muito difícil, por volta de 1987 quando assumiram a casa de apoio,deram  auxílio  as  pessoas  que  necessitavam  de  ajuda,  pois  naquela  época  omunicípio  era  mais  precário  do  que  se  encontra  hoje,  atualmente  com  asdificuldades que temos ainda se consegue alguma ajuda ou outra para se manter,mas  naquele  tempo  o  município  era  mais  pobre,  então  hoje  reconhecemos  emandamos nossos sinceros agradecimentos por chegarem em nosso município eprestarem  ajuda  e  apoio  por  tantos  anos.  Entre  outras  colocações,  agradece  oespaço  e  encerra  seu  pronunciamento.  O  mestre  cerimonial  Marcos,  faz  umagradecimento em nome aos demais vereadores. Na sequência, o Drº Nelson LuizHeineck também fala palavras de agradecimento ao casal homenageado. Por fim, omestre cerimonial Marcos Leandro, passa a palavra ao Pastor Abrahão da RosaBalhejo e Dona Santa Sautéria de Souza Balhejo. O casal faz seus agradecimentos atodas as homenagens, Dona Santa fala que tudo foi feito com muito amor e de nadase arrependem, se preciso fariam tudo de novo, após canta o Hino “Graças Dou”.Seu Abrahão agradece de  coração a  vereadora  Aparecida  e  ao colega vereadorVilson  que  foram  os  proponentes  do  requerimento  e  a  todos  os  vereadores,indistintamente a cada um, pois todos foram unanimes para que hoje pudessemser homenageados.  Pastor Abrahão conta uma rápida história sobre a primeirapessoa que acolheram e após fala que desde o momento que chegou no município amais de 30 anos se tem como barroscassalense e por certo que daqui parte para aeternidade, mas na certeza que fizeram o seu melhor e aqui está com muita alegria.Entre outras colocações,  agradece o espaço e encerra seu pronunciamento.  E o



Presidente  Ivonir  encerra  a Sessão Ordinária/Solene ás  vinte  horas  e  quarentaminutos. Sala das sessões 21 de maio de 2018. Lavrada á presente ata que depoisde  lida  e  aprovada  será  assinada  pelo  presidente  e  secretária  e  em  anexoacompanhará a assinatura de todos os presentes nesta sessão. Digo que nem tudoque foi falado aqui está constato em ata,  mas que ficará gravado para qualqueresclarecimento. Sabrina Rodrigues Pinto, secretária do Legislativo Municipal. 


