
ATA Nº 039/2018

Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e sete 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 dez 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 038 do dia dezoito de dezembro 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 o Expediente do Executivo: Ofício Nº
165/2018. Barros Cassal, 27 de dezembro de 2018. Que retira de pauta os Projetos de
Lei de nº 158, nº 159 e nº 160 de 19 de dezembro de 2018, entendendo e justificando
que será necessário realizar a retificação dos mesmos. Assinado pelo Secretário da
Fazenda Sr. Edson Moraes Zinn. O Presidente Ivonir Camargo Ortiz, fala que hoje
não há projetos a serem apresentados e como os colegas já sabem na última
sessão de cada ano, é feita a eleição da mesa diretora para o ano seguinte e
pergunta se alguém tem chapa para ser apresentada? A Vereadora Ilse Faller,
fala que tem uma chapa para apresentar, o presidente solicita a secretária que
faça a leitura da composição da Chapa. “Chapa Única para concorrer a Direção
da Mesa da Câmara de Vereadores de Barros Cassal, na forma regimental para o
exercício de 2019,  com a seguinte composição:  PRESIDENTE:  Vereadora Ilse
Faller,  VICE-PRESIDENTE:  Vereador  Ivonir  Camargo  Ortiz,  1ª  SECRETÁRIA:
Vereadora Aparecida de Fátima Neves Pereira, 2ª SECRETÁRIO: Vereador Vilson
Carlesso. COMISSÃO DE JUSTIÇA, ORÇAMENTO E FINANÇAS: Vereador Romeu
Lopes de Oliveira, vereador Jardel Joner e vereador Geverton Vieira Jandrey (a
distribuição dos cargos dentro da comissão será feito pela própria comissão, em
momento oportuno)”. O Presidente Ivonir Camargo Ortiz coloca a CHAPA ÚNICA
apresentada pela Vereadora Ilse Faller, em votação. Após, DECLARA A CHAPA
ÚNICA DA VEREADORA ILSE FALLER PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2019,
APROVADA POR UNANIMIDADE. Desta forma exercerá a Presidência do Poder
Legislativo de Barros Cassal, no exercício de 2019 a vereadora ILSE FALLER,
declarou  o  presidente  Ivonir,  a  mesma  empossada  a  partir  de  01/01/2019  à
31/12/2019, juntamente com os demais membros da chapa eleita. E não havendo
mais assuntos a tratar, passamos as explicações pessoais e a primeira a fazer uso da
tribuna é a vereadora Aparecida de Fátima Neves Pereira, que cumprimenta a todos
e parabeniza a nova presidente vereadora Ilse Faller, desejando que Deus abençoe
sua  presidência.  Ao  presidente  Ivonir  que  deixa  a  casa  dia  31  de  dezembro,
parabeniza pelos feitos desde ano. Comenta que vem recebendo reclamações dos
moradores  das  comunidades  de  Rincão  Santa  Cruz  e  Pontão  do Hopp,  sobre  as
estradas que estão sem condições de trafegar. Parabeniza o Grupo do TAU 04, que
está fazendo a diferença nas crianças, parabenizando também os organizadores pelo
empenho e dedicação. Deseja que no ano de 2019 esta casa continue com seriedade,
compreensão e que as discussões continuem sadias e em prol de um Barros Cassal
melhor. Finaliza agradecendo ao Deputado Covatti Filho que mandou uma emenda de



R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para Secretaria da Saúde, para recursos
livres. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. O
próximo a fazer uso da tribuna é o vereador Jardel Joner, que cumprimenta a todos e
deseja que este novo ano seja repleto de realizações e cheio de saúde. Agradece aos
colegas  vereadores  pelo  ano  maravilhoso  que  passaram nesta  casa,  ressalta  que
houve  discussões,  mas  todas  sadias.  Sobre  as  estradas,  diz  que  na  sua  região
também  estão  precárias.  Ao  presidente  Ivonir,  parabeniza  pelo  belo  trabalho  que
realizou neste ano e parabeniza também a nossa presidente que conduzirá a casa em
2019. Diz que findando o ano, temos somente a agradecer, agradecer Deus, a família
e  aos  amigos.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento. Próximo é o vereador Geverton Vieira Jandrey, que cumprimenta o
presidente,  demais  presentes  e  agradece  a  presença  de  todos.  Primeiramente
parabeniza o presidente Ivonir pelo ano de 2018, um ano com bastante obstáculos,
contratempos e a infelicidade de no final do ano anterior acontecer esse fato histórico
no município de Barros Cassal, que foi a perca do prefeito. Fala que tem a certeza que
o mandato do presidente Ivonir vai ficar na história, tiveram a inauguração das galerias
e a homenagem da UVB onde a nível de Brasil, a nossa Câmara foi premiada. Deseja
que Deus ilumine o trabalho da vereadora Ilse no ano de 2019, pois competência não
vai faltar. Fala que sabe que tem muitos problemas a serem discutidos, dificuldades
nas estradas, muitas lavouras atingidas, mas diz que vai deixar para comentar mais
adiante, pois hoje é um ato de comemoração. Entre outras colocações, encerra seu
pronunciamento desejando a todos um feliz e abençoado 2019. O presidente chama o
próximo a fazer uso da tribuna vereador Romeu Lopes de Oliveira, que cumprimenta
a  todos  e  agradece  aos  colegas  pelo  andamento  do  ano  de  2018,  parabeniza  o
presidente Ivonir pelo bom trabalho realizado e diz que fica muito feliz em saber que a
Casa Legislativa estará em mãos capacitadas novamente, com a vereadora Ilse na
presidência.  Parabeniza o Secretário da Saúde Roque pelo trabalho e esforço que
está  realizando  nesta  secretaria.  Agradece  a  plateia  pela  presença  e  diz  que fica
contente  em  ver  a  casa  cheia,  assistindo  a  posse  da  vereadora  Ilse,  pessoa
capacitada  para  fazer  um  bom  trabalho,  pois  o  importante  é  administrar  e  saber
aproveitar  com o povo o dinheiro público  dessa Câmara de Vereadores.  Sobre as
estradas, diz que é lamentável e com as últimas chuvas prejudicou ainda mais. Entre
outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Próximo é o
vereador  Darli  dos  Santos  Landim,  que  saúda  o  presidente  Ivonir  e  demais
presentes.  Primeiramente,  fala  que  sabe  que  a  vereadora  Ilse  recebeu  várias
propostas em relação a presidência dessa casa, algumas até afirmando que ele iria
colocar  uma  chapa,  mas  diz  que  não  tem  essa  conduta  e  parabeniza  a  nova
presidente  e  aos  colegas  por  cumprir  o  acordo  que  fizeram em janeiro  de  2017.
Comenta sobre a atitude do Ministro Marco Aurélio Mello, querendo de uma só vez
liberar mais de 150 mil presos, acha isso uma atitude de mau caráter e fala também
sobre o presidente nacional de seu partido PSD Kassab, que está com um de seus
apartamento  em Brasília  investigado  pela  Polícia  Federal,  diz  que  se  for  devedor
precisa também ser enjaulado, pois mesmo sendo de seu partido, não defende e não
aceita que usufruam de dinheiro brasileiro. Para vereadora Ilse, fala que pelo professor
que ela teve em casa Ivo Faller,  não tem dúvidas que vai  seguir  os passos dele,
fazendo política  para  servir  a  população  deste  município  e  não  para  se servir  da
política, deseja toda sorte e sucesso nessa nova caminhada. Aos barroscassalenses
deseja um Natal e Ano Novo com saúde, paz e reflexão. Entre outras colocações,
agradece  o  espaço  e  encerra  seu  pronunciamento.  O  presidente  Ivonir  passa  a
presidência ao vice-presidente Vilson para que ele possa fazer uso da tribuna. E o
presidente  Vilson  passa  a  palavra  ao  vereador  Ivonir  Camargo  Ortiz,  que
cumprimenta  os  colegas  vereadores  e  demais  presentes.  Diz  que  faz  seu
pronunciamento  com  tom  de  despedida,  mas  com  dever  cumprido  por  tudo  que



planejou em 2017, as metas que almejou, todas conseguiu alcançar. Logo que iniciou
sua presidência, havia a galeria dos Poderes Executivos e Legislativos na Sala das
Comissões, onde foi iniciada pelo saudoso Jovelino, um de seus feitos foi acabar essa
galeria  e  colocá-la  visível  aos  visitantes,  fez  também  a  galeria  do  atual  e  ex-
presidentes  da  Câmara  de  Vereadores,  inaugurando  em  uma  sessão  solene,  um
evento que ficou marcado na história de Barros Cassal. Fala que junto ao Deputado
Giovani Feltes conseguiu uma emenda de 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil
reais) para a Secretária de Saúde, onde foi adquirido um ônibus, também fez várias
viagens referente ao convênio para o asfalto do Acesso Sul. Diz que em dois anos
como vereador, sabe que fez o que estava ao seu alcance. Comenta que no mês de
setembro repassou da Câmara de Vereadores ao Executivo R$ 30.000,00 (trinta mil
reais)  para  ajudar  as  famílias  que  foram  atingidas  com  a  tempestade,  repassou
também R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para ajudar o Executivo na contrapartida
do asfalto do Acesso Sul. Para a vereadora Ilse Faller, fala que tem a certeza que fará
um bom trabalho  e  haverá  uma continuação  dos trabalhos  que o  Legislativo  vem
realizando. Diz que a Câmara de Vereadores e ele como presidente a nível de Brasil,
receberam uma homenagem, sendo premiados com uma medalha Top Legislativo,
pela criação da Sala Espaço Cidadão. Agradece a família Betti, por aceitar que esta
sala fosse nomeada como Sala Espaço Cidadão Vereador Alcides Betti. Entre outras
colocações,  encerra seu pronunciamento  desejando a todos um Feliz  Natal  e  Ano
Novo.  Próximo a fazer uso da tribuna é o vereador Vilson Carlesso, que deseja boa
noite aos colegas vereadores, funcionários e agradece pelo ano que passaram juntos.
Em nome dos secretários, saúda a todos os presentes. Aos agricultores que tiveram
seus fumos atingidos com as pedras nesta semana, diz que também já passou por
isso e sabe como é doloroso e sofrido, mas precisam ter força, levantar a cabeça e
seguir em frente. Ao presidente Ivonir, diz que foi muito bom trabalharem juntos este
ano, um colega companheiro e sempre pronto para ajudar. Para vereadora Ilse, fala
que ela sempre pode contar com ele, pois honra sua palavra e se prometeu seu voto
no acordo feito,  iria  cumprir,  diz  que vai  haver  dificuldades,  dúvidas,  mas tem um
município inteiro esperando por resultados, então precisa correr atrás e deseja a ela
que tenha muito sucesso nessa nova etapa. A todos os munícipes deseja um feliz e
abençoado 2019, foi um ano difícil, com muitas tempestades e danos, mas precisamos
seguir em frente e saber que chegamos ao final de mais um ano e que nesse novo
ano levamos apenas as coisas boas. Entre outras colocações, agradece o espaço e
encerra seu pronunciamento. O próximo é o vereador Moacir de Oliveira Ortiz, que
saúda o vereador Ivonir e demais presentes. Sobre as estradas, fala que as últimas
chuvas prejudicaram muito, ficando intransitáveis, precisam se organizar e dar a volta
no  município,  pois  está  chegando  o  escoamento  do  fumo,  caminhões  carregando
lenha e precisam de estradas boas.  Diz que na política, crescemos pelo trabalho que
fizemos e nesses 32 anos de vida pública, sempre carregou consigo a honestidade, já
aconteceu dentro desta casa de ser feito acordos e na hora serem rompidos, porém
mais cedo ou mais tarde essas pessoas pagam por isso.  Parabeniza o Secretário
Roque, pelo trabalho que está realizando na Secretaria da Saúde e agradece pela
ajuda  que  está  lhe  dando.  Ao  presidente  Ivonir  parabeniza  pelo  ano  de  2018  e
agradece pelo companheirismo e parceria. Para vereadora Ilse, diz que sabe que ela
fará um grande trabalho dentro desta casa. Deseja a todos um 2019 cheio de saúde e
alegria. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. A
última  a  fazer  uso  da  tribuna  é  a  vereadora  Ilse  Faller,  que  cumprimenta  seus
familiares, colegas, funcionário e a toda plateia presente. Começa seu pronunciamento
agradecendo pelos elogios e por todos acreditarem na sua competência, mas diz que
só exercerá uma boa gestão com a ajuda de seus colegas vereadores, funcionários e
toda a plateia. Fala que está muito feliz, também pelos dois anos que já está nessa
trajetória, pelos colegas que vem lhe ajudando, pois tem sangue, mas não era uma



política. Emocionada diz: “peço a Deus para que ele olhe pra mim e eu poça merecer,
pelo menos a metade dos elogios que ouço do meu pai, quero que meus filhos sintam
o mesmo orgulho que hoje sinto dele. Talvez ele esteja me assistindo, mas que ele me
ilumine para que eu mereça a metade do que ele foi, do que ele fez e do exemplo que
ele deixou”.  Fala que neste ano promete se doar ao máximo para fazer o melhor e
com a ajuda de seus colegas, pois se tiver sucesso, o sucesso é de todos, aprendeu
como professora que seu sucesso só seria alcançado trabalhando em grupo. Sobre as
emendas, fala que nesses dois anos foi privilegiada com um total de R$ 746.000,00
(setecentos  e  quarenta  e  seis  mil  reais)  em  emendas  parlamentares  para  os
barroscassalenses.   Para  finalizar  diz  que  tem muitos  projetos  como presidente  e
todos estão incluindo os colegas vereadores e funcionários, pois será um ano de muito
trabalho. Agradece a todos e entre outras colocações encerra seu pronunciamento.  O
presidente Ivonir convida para fazer uso da tribuna a Assessora Jurídica Drª Genecir
Betti, que deseja uma boa noite a todos e diz que é eternamente agradecida pelos
dois  anos de trabalhos juntos.  Fala que as vezes sente que existe dificuldade em
acertar certos pensamentos sobre os projetos, mas não é uma mulher que sabe tudo.
Diz que se sente muito feliz em trabalhar junto a esta Câmara de Vereadores, sabe
que há críticas, porém elas sempre vão existir. Comenta que foi uma surpresa grande
o convite que recebeu para homenagear seu pai,  e é muito difícil  falar sobre isso.
Alcides Betti e Ivo Faller começaram uma carreira juntos e diz que tem um grande
respeito pela família Faller, tendo a certeza que no próximo ano vai trabalhar junto da
nova presidência com conformidade, assim como vem sendo nos últimos dois anos.
Faz a entrega de uma lembrança a cada colega. Entre outras colocações, agradece o
espaço  e  encerra  seu  pronunciamento.  E  não  havendo  mais  assuntos  a  tratar  o
presidente Ivonir Camargo Ortiz agradece aos colegas vereadores pelos trabalhos de
hoje e em nome deles, saúda toda à plateia e declara encerrada a presente sessão às
vinte e uma horas e quarenta e dois minutos. Sala das sessões, 27 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.


