
ATA Nº 036/2018

Ata da Sessão Ordinária do dia três de dezembro 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 do presidente IVONIR CAMARGO
ORTIZ,  vereadores Jardel Joner e Romeu Lopes de Oliveira da bancada do MDB,
Vilson Carlesso da bancada do PSB, Aparecida de Fátima Neves Pereira e Moacir de
Oliveira  Ortiz  da  bancada  do  PP,  Darli  dos  Santos  Landim  da  bancada  do  PSD,
Geverton Vieira Jandrey da bancada do PR e Ilse Faller da bancada do PT. A presente
sessão  teve  início  às  vinte  horas  e  quatorze  minutos,  quando  o  presidente  do
Legislativo Municipal Ivonir Camargo 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 035 do dia vinte e seis de novembro 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: CONVITE. A Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco, tem a
satisfação  de  convidar  os  nobres  vereadores  para  participar  da  Cerimônia  de
Formatura do 9º Ano/2018,  a realizar-se no dia 08 de dezembro de 2018,  às 21h
30min, no salão da Comunidade do Sítio Alegre. CONVITE. Os membros da Comissão
de Avaliação designada pela portaria nº 155 de 12 de novembro de 2018, juntamente
com o Prefeito Municipal Adão Reginei, vem através do presente ofício convidar dois
representantes do Poder Legislativo para participar e acompanhar os tramites do leilão
público que será realizado no dia 13 de dezembro de 2018. O presidente Ivonir solicita
que a secretária leia o Expediente do Executivo: Ofício Nº 050/2018. Barros Cassal, 30
de novembro de 2018. Que encaminha a esta casa para votação os Projetos de Lei Nº
154 e Nº 155 de 30 de novembro de 2018. Assinado pelo Prefeito Municipal Exmo. Sr.
Adão  Reginei  dos  Santos  Camargo.  PROJETO  DE  LEI  Nº  154  DE  30  DE
NOVEMBRO DE 2018. Autoriza o Município de Barros Cassal/RS a criar mais 01 (um)
Cargo de Enfermeiro, 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. PROJETO DE LEI
Nº 155 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018. Altera a Lei Municipal nº 1100/2017 – Lei
Orçamentária  Anual  para  2018,  alteração  no  orçamento  da  Câmara  Municipal  de
Vereadores.  De  volta  do  recesso,  o  presidente  Ivonir,  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 OS PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVODE Nº 154 E
155 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018, ESTÃO EM CONDIÇÕES DE IR A PLENÁRIO
PARA SEREM DISCUTIDOS E VOTADOS. O presidente Ivonir coloca o Projeto de Lei
do Poder Executivo de Nº 154 de 30 de novembro de 2018 em discussão. Não há
manifestos por parte dos vereadores, o presidente coloca o mesmo em votação:  E
declara  aprovado  o  Projeto  de  Lei  do  Poder  Executivo  de  Nº  154  de  30  de
novembro de 2018 por unanimidade. Coloca o Projeto de Lei do Poder Executivo de
Nº 155 de 30 de novembro de 2018 em discussão.  O vereador Darli, fala que está
com o Projeto de Lei nº 148 de 12 de novembro de 2018 em mãos e existe uma
suplementação de diárias no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dezoito dias hoje
e temos uma suplementação de diárias novamente. O vereador Ivonir, fala que essa
suplementação de diárias é para a viagem de Iraí, onde a Câmara de Vereadores será
homenageada pela criação da sala espaço cidadão. 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 Nº 155 de 30 de novembro de 2018 por
unanimidade.  Após,  passamos para a Cerimônia de Inauguração da Sala Espaço
Cidadão – Vereador Alcides Betti  e o presidente Ivonir chama o Mestre Cerimonial
Jacques Moraes da Silva  para que dê continuidade.  O mestre cerimonial  Jacques
cumprimenta o presidente Ivonir Camargo Ortiz em nome dele aos demais vereadores,
funcionários, secretários presentes e a plateia em geral, primeiramente convida para
que  todos  em  posição  de  sentido  cantem  o  hino  nacional  brasileiro.  Após,  da
sequência  dizendo:  “O espaço  cidadão  foi  criado  pelo  Legislativo  Municipal  numa
iniciativa da mesa diretora com o apoio de todos os vereadores, com o objetivo de
aproximar ainda mais esse poder dos cidadãos. O espaço possibilita a inclusão das
pessoas no processo digital.  Esta é mais uma ferramenta à disposição da população
para facilitar a pesquisa e a impressão de documentos, e vai de encontro ao desejo da
comunidade,  especialmente  de  nossa  juventude.  Assim,  teremos  ainda  uma
aproximação maior do povo com o Poder Legislativo. Esta sala leva o nome do ex-
vereador Alcides Betti,  cuja Lei foi aprovada por unanimidade dos vereadores”.  Na
sequência, o mestre cerimonial faz a leitura da biografia do ex-vereador Alcides Betti.
Após, convida o presidente do Legislativo Ivonir e os demais vereadores, juntamente
com um representante da família para que possam fazer a inauguração oficial da Sala
Espaço Cidadão – Vereador Alcides Betti. Depois do corte da fita inaugural, o mestre
cerimonial passa as manifestações do vereadores do Poder Legislativo. A primeira é a
vereadora  Aparecida  de  Fátima  Neves  Pereira,  fala  que  não  teve  o  prazer  de
trabalhar com Seu Alcides, mas conhecendo sua história, teve o prazer de trabalhar
com sua família, foi “táta” na casa da filha Cleimir Betti, a qual lhe acolheu em um
momento difícil de sua vida, foi então que conheceu Seu Alcides, um senhor humilde,
de sábias palavras e mesmo sendo uma empregada ele lhe tratava como se fosse da
família. Parabeniza a família Betti por ter esse político brilhante, parabeniza também
ao presidente Ivonir pela sala espaço cidadão e por nominá-la com uma pessoa tão
especial.  Entre outras colocações, agradece a família por aceitar o convite e diz que
tem a certeza que de onde ele estiver, está feliz por essa iniciativa. O próximo a fazer
a  sua manifestação  é  o  vereador  Darli  dos  Santos  Landim,  diz  que  na  sessão
passada  preferiu  o  silêncio,  pois  muitas  vezes  nesta  política  turbulenta,  a  gente
precisa refletir os bons exemplos do homem e político Alcides Betti. Fala que não só
com  este  parlamento  e  com  a  comunidade  barroscassalense  o  Seu  Alcides  se
preocupava, mas também com a Cerfox, ele teve a oportunidade de ficar à frente do
concelho administrativo da Cerfox por muitos anos,  onde deixou sua marcar e nós
temos o compromisso de não esquecer dos bons exemplos de Seu Alcides, fala que
até  nos  últimos  dias  antes  do  seu  trágico  falecimento,  ele  ligava  para  a  Cerfox
preocupado com o andamento da cooperativa. Entre outras colocações, agradece o
espaço. O mestre cerimonial chama o próximo,  vereador Geverton Vieira Jandrey,
que parabeniza o presidente Ivonir pela iniciativa da sala Espaço Cidadão, e fala que
tem a certeza que vai estreitar muito a relação do Poder Legislativo com os cidadãos,
principalmente os alunos e as pessoas que por um motivo ou outro, não tem acesso
as informações que esta sala oferece. Continua, dizendo que esse ato fica na história
de nosso município, Barros Cassal vai receber a nível de Brasil  uma homenagem,
onde levará o nome do Seu Alcides a todo o país. Comenta que não teve a felicidade
de conhecer  muito  Seu  Alcides,  mas o  pouco  que conheceu  aprendeu  muito,  um
exemplo de homem não somente na vida pública, mas também na vida pessoal. Entre
outras colocações, agradece a família Betti por aceitar este convite e os parabeniza
por esta grande pessoa, que nos deixou esse grande legado.  A próxima a fazer seu
pronunciamento é a  vereadora Ilse Faller, que parabeniza em nome da Assessora
Jurídica  Drª  Genecir  a  toda  a  família  Betti,  diz  que  junto  com a  família  se  sente
orgulhosa  dessa  homenagem,  pois  foi  juntamente  com  seu  pai  que  Alcides  Betti
começou sua trajetória política neste município, fala que tem Seu Alcides como um



sinônimo de honestidade e lealdade, de uma política limpa e bonita de se fazer. Além
de seu pai Ivo Faller, também se inspira em Seu Alcides, pois teve a oportunidade e
privilégio de conhecê-lo. Parabeniza o presidente Ivonir, pela iniciativa da sala espaço
cidadão, a qual vai agraciar muitas pessoas e a casa sempre estará disponível a todos
que quiserem fazer uso deste espaço. Entre outras colocações,  agradece a toda a
plateia  pela  presença  e  também  a  família  Betti.  Na  sequência,  quem  faz  seus
manifestos é o  vereador Jardel Joner, que primeiramente parabeniza o presidente
Ivonir  pela  iniciativa  da  criação  desta  sala,  a  qual  vai  ajudar  muitas  pessoas,
principalmente o interior do município que muitas vezes não tem acesso por falta de
sinal. Fala que pouco conheceu Seu Alcides Betti, mas como os colegas vereadores já
falaram, o que transparece dessa pessoa é a humildade, sinceridade e honestidade,
que hoje dificilmente encontramos pessoas com essas qualidades. Diz que se sente
feliz em fazer parte dessa história, não convivemos com Seu Alcides, mas o que ele
nos deixou é muito gratificante. Entre outras colocações, agradece a família Betti. E o
mestre cerimonial passa a palavra ao próximo,  vereador Moacir de Oliveira Ortiz,
fala que se sente muito alegre de hoje poder estar fazendo esta homenagem a uma
pessoa tão especial como foi Alcides Betti, diz que tem uma admiração muito grande
por  ele,  pois  foi  um dos seus incentivadores  para  entrar  na política,  na época no
partido da Arena. Comenta que aprendeu muito com Seu Alcides,  pessoa humilde,
batalhadora, honesta e comprometida com seus trabalhos. Entre outras colocações,
agradece  e  diz  que  tem certeza,  que  de  onde  ele  estiver,  está  nos  escutando  e
torcendo  pelo  nosso  município.  O  próximo  a  se  manifestar  é  o  vereador  Vilson
Carlesso, fala que escutando a biografia e observando a emoção da família, também
se sente emocionado. Alcides foi um espelho pra nós que estamos começando nossa
carreira política, se sente feliz em fazer essa homenagem, diz que fica mais orgulhoso
ainda, em saber que ele fez sua política sem sair do interior. Parabeniza a família Betti
por aceitar o convite e também ao presidente Ivonir pela bela iniciativa. Entre outras
colocações,  agradece e  diz  que a  Câmara de Vereadores  levará  o  nome do Seu
Alcides Betti até o município de Iraí, receber uma homenagem a nível de Brasil.  O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Romeu Lopes de Oliveira, fala que é
um motivo de muita satisfação, honra e orgulho prestar essa homenagem, nominando
a sala Espaço Cidadão com a pessoa do Seu Alcides Betti, diz que muito se espelhou
e aprendeu com ele. Foi com muita humildade que Seu Alcides chegou a pessoa que
era, criou uma família honrada, a qual podemos seguir como exemplo. Fala que fez
muitas visitas na casa da Drª Genecir para conversar e aprender com Seu Alcides.
Agradece ao presidente Ivonir, por homenagear essa família tão especial, para que as
próximas  gerações  também  conheçam  a  pessoa  que  foi  Seu  Alcides  Betti.  Entre
outras colocações, agradece o espaço. O mestre cerimonial Jacques, da continuidade
e fala que em virtude de compromissos já assumidos, o Frei Adani Guerra enviou suas
bênçãos  através  de  uma  mensagem  e  faz  a  leitura  da  mesma.  Após,  o  mestre
cerimonial chama o ex-colega do Srº Alcides Betti para fazer uso da palavra,  Adelar
Jandrey Soares, que saúda a todos e fala que não poderia deixar de se manifestar
nesta noite e relembrar  alguns fatos sobre Alcides  Betti,  que começou a sua vida
política em Barros Cassal, no mandato do ex-prefeito Ivo Faller, foi reeleito novamente
na gestão do ex-prefeito Omar, ressalta que no próximo mandato, a grande maioria
dos vereadores da época, concorreram à reeleição e somente Seu Alcides conseguiu
o feito de se reeleger, e a partir de 1988 foram colegas. Como todos os vereadores
eram de primeiro mandato, coube a Seu Alcides assumir a presidente do Legislativo
Municipal,  fala  que  foi  secretário  de  Seu  Alcides  por  dois  anos  durante  a  sua
presidência. Comenta sobre algumas qualidades de Seu Alcides, iniciando pela calma
com que ele tratava na presidência, pensava antes de falar, para ter certeza do que
estava  sendo  dito,  característica  marcante  era  sua  humildade.  Seu  Alcides  Betti,
sempre foi muito fiel ao partido pela sua honestidade e um exemplo que levou dele



para dentro da prefeitura, foi sempre antes das reuniões, se reunir com a bancada
para tratar os assuntos de pauta e já sair com uma decisão formada sobre os projetos.
Participou ativamente na criação da Lei Orgânica, sempre marcando reuniões fora de
horário, pois queria saber bem o que estava sendo redigido. Entre outras colocações,
emocionado  parabeniza  o  presidente  Ivonir  pela  escolha  e  encerra  seu
pronunciamento. O mestre cerimonial passa a palavra ao próximo, também ex-colega
Euzébio Borin, que cumprimenta a todos, em especial a família Betti. Diz que mesmo
tendo experiência em falar em público, é difícil falar de Seu Alcides Betti, pois quando
se fala de sentimento, se fala de trabalho e experiência de vida. Parabeniza a Casa
Legislativa por criar a sala espaço cidadão e homenagear esse grande homem, fala
que se orgulha por  ter  tido a oportunidade de trabalhar  com ele.  Diz  que como o
colega Adelar falou, na época eram oito principiantes e tiveram um professor, coube a
nós criar a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara. Fala que Alcides sempre
foi  uma pessoa  conciliadora,  sempre  houve  divergências  e  ele  na  sua  humildade
chamava para conversar,  para apaziguar.  Para a comunidade  de Barros Cassal  e
Gramado  Xavier,  Alcides  Betti  serviu  como  exemplo  de  dedicação,  humildade,
simplicidade  e sempre procurou trazer  mais  feitos para ambos os municípios,  não
participava de reunião sem objetivos formados e isso serve de exemplo para todos
nós. Família Betti, podem se orgulhar e bater no peito, pois tiveram e tem um grande
pai  e  político.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento.  Dando  prosseguimento  a  esse  ato,  o  mestre  cerimonial  Jacques,
convida para que em nome da família Betti, faça seus agradecimento a filha Cleimir
Maria Betti Nohatto, que cumprimenta a todos e fala que representando seus sete
irmãos,  os  quais  alguns  não puderam se fazer  presentes  fisicamente,  gostaria  de
agradecer a mesa diretora deste parlamento e juntamente com eles agradecer a todos
os vereadores, que por unanimidade resolveram homenagear (in memoriam) nosso
pai,  que  muito  fez  por  esta  casa.  Agradece  também  a  presença  das  demais
autoridades,  de  modo  especial  a  todos  os  amigos  e  a  toda  a  população
barroscassalense. Fala que neste momento de emoção e alegria, somados às boas
lembranças, como filhos e familiares agradecem com todo carinho, a escolha do nome
de seu pai para esta importante sala que será hoje inaugurada, ela que servirá a todos
que  necessitarem  de  serviços  aqui  disponibilizados,  pois  foi  o  lema  de  vida  que
Alcides Betti  com sua simplicidade e humildade sempre dizia:  “como é bom poder
ajudar aqueles que precisam”. Diz que tem a plena certeza, de que ele está muito
honrado com essa homenagem, já que esta casa sempre fez parte de suas melhores
lembranças, as quais contava com orgulho para todos, o quanto gostava de ter servido
a este município. Para finalizar, fala que mais uma vez em nome da família enaltece o
sentimento de gratidão, e espera que a sala Espaço Cidadão - Vereador Alcides Betti,
sirva a esta comunidade, assim como o nosso pai serviu. Diz, “nesta vida estamos de
passagem, cada pessoa que passa em nossa vida, não nos deixa só, porque deixa um
pouco de si e leva um pouquinho de nós”. Entre outras colocações, agradece a cada
um, pelas belas palavras ditas e por tornar eterna a lembrança de seu pai. O mestre
cerimonial  convida  para  sua  manifestação  o  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Vereadores  Ivonir  Camargo Ortiz,  que cumprimenta a  todos,  em especial  a  toda
família Betti. Diz que faz seu pronunciamento já em tom de despedida, pois já está
findando o ano e temos nova eleição, mas tem a certeza que esse nosso presidente
vai dar continuidade nos trabalhos que vem sendo feito nessa gestão, neste ano de
2018 e no ano de 2017 com o vereador Vilson Carlesso. Agradece todos os colegas
vereadores, que sempre foram unânimes e lhe apoiaram em todos os seus projetos,
na homenagem e inauguração da galera dos ex-presidentes, onde poucos dias antes
do  ocorrido  teve  a  oportunidade  de  conversar  com  Seu  Alcides  Betti  sobre  esse
projeto, ele empolgado disse que viria até a Câmara de Vereadores expor algumas
ideias. Na política, não é o partido que marca as pessoas e sim, elas mesmo que fazer



suas  histórias,  é  políticos  dessa  conduta  como  Alcides,  que  precisamos  seguir
exemplos. Diz que tem a certeza que todos os colegas que tiveram a oportunidade de
conviver  está  política  com  Seu  Alcides  Betti,  sabem  que  ele  leva  consigo  um
sentimento de dever  cumprido como homem,  pai  e  político.  Fala  o  quanto  é bom
homenagear as pessoas ainda em vida e precisamos praticar mais isso, aos próximos
presidentes, pede para que façam homenagens, reconheçam as pessoas que tanto
fazem  pelo  nosso  município.  Agradece  aos  funcionários  da  casa  e  aos  colegas
vereadores que tiveram a honra de lhe ajudar a fazer este espaço cidadão, onde no
dia 05 de dezembro a câmara receberá uma homenagem pela criação desta sala.
Agradece de coração a família Betti por aceitar o convite e tem a certeza que mais
políticos  bons  como  Seu  Alcides,  serão  homenageados  para  ficar  lembrados  na
história de nosso município. Entre outras colocações agradece o espaço e encerra seu
pronunciamento. O mestre cerimonial da continuidade, dizendo: “precisamos ser útil
para nossos semelhantes e nossa comunidade, Seu Alcides Betti o foi. Com certeza,
os familiares estão muito orgulhosos disso, parabéns Barros Cassal, por ter tido um
homem de  tamanha  capacidade,  nunca  esqueçam  de  agradecer.  Amor,  oração  e
jejum,  tudo pode ser conquistado com muito trabalho e com dedicação,  queremos
lembrar aos presentes que os nossos vereadores estão aqui de passagem, eles se
propuseram  e  eles  levaram  a  ser  feito  mais  uma  homenagem.  Precisamos  estar
atentos,  precisamos  acompanhar,  porque  o  interesse  de  cada  um  é  de  que  a
comunidade cresça e se desenvolva, e nós temos exemplos aqui, ontem homenagens,
hoje homenagens de pessoas que tiveram grande capacidade e contribuirão para o
nosso  município,  os  vereadores  atuais,  não  são  diferentes  e  por  isso  é  nós  que
precisamos valorizar cada um deles pelo trabalho que tem feito. Muitas vezes a carga
é maior que suas responsabilidades, mas eles estão na luta por uma cidade, estado e
por um país muito melhor, agradeçam os edis que os senhores tem aqui em Barros
Cassal”.  Após,  agradece a presença de todos,  nesta homenagem da sala Espaço
Cidadão – Vereador Alcides Betti  e convida o presidente da casa para que faça o
encerramento desta sessão. E não havendo mais assuntos a tratar, o presidente Ivonir
Camargo Ortiz agradece em nome da Casa Legislativa e em nome da família Betti a
presença e  o trabalho  realizado  pelo  mestre  cerimonial  Jacques Moraes da Silva,
agradece também aos colegas vereadores pelos trabalhos de hoje e em nome deles,
saúda toda à plateia e declara encerrada a presente sessão às vinte e duas horas e
doze minutos. Sala das sessões, 03 de dezembro 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.


