
 
 

ATA Nº 017/2019 
 
Ata da Sessão Ordinária do dia quatro de junho de dois mil e dezenove, do Terceiro 
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 da presidente ILSE FALLER da 
bancada do PT, vereadores Ivonir Camargo Ortiz, Romeu Lopes de Oliveira e Jardel 
Joner da bancada do MDB, Vilson Carlesso da bancada do PSB, Aparecida de Fátima 
Neves Pereira e Moacir de Oliveira Ortiz da bancada Progressistas, 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 quatorze minutos, quando a presidente da 
Câmara de Vereadores Ilse Faller, declarou aberta a Sessão Ordinária, fez sua 
saudação a todos os colegas vereadores e visitantes. Dando início aos trabalhos de 
hoje, solicitando à secretária vereadora Aparecida de Fátima Neves Pereira, que leia 
um texto da Bíblia. Após, coloca a Ata nº 016 do dia vinte e sete de maio de dois mil e 
dezenove em votação e declara a mesma aprovada por unanimidade, assina a 
presente ata e passa para que a secretária assine. Solicita que a secretária leia o 
Expediente do Executivo: Ofício nº 21/2019. Barros Cassal, 30 de maio de 2019. Que 
encaminha a esta casa para votação, o Projeto de Lei nº 205 de 30 de maio de 2019. 
Assinado pelo Prefeito Municipal Exmo Sr. Adão Reginei dos Santos Camargo. 
PROJETO DE LEI Nº 205 DE 30 DE MAIO DE 2019. Extingue 01 (uma) vaga do 
cargo de Assessor de Secretaria, altera o Art. 21 da Lei nº 700 de 27 de outubro de 
2010 e cria o cargo de Secretário de Junta de Serviços Militares do município de 
Barros Cassal/RS. Na sequência, a presidente Ilse agradece a secretária Aparecida e 
baixa o projeto apresentado para a Sala de Comissões pelo tempo que for necessário. 
De volta do recesso, a presidente passa a palavra ao relator vereador Geverton Vieira 
Jandrey, para que diga se o Projeto de Lei, está em condições de ir a plenário para ser 
discutido e votado. O relator agradece o recesso e fala que A COMISSÃO DE 
JUSTIÇA, ORÇAMENTO E FINANÇAS DECIDIU POR UNANIMIDADE QUE O 
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO DE Nº 205 DE 30 DE MAIO DE 2019, 
FICA EM PODER DA COMISSÃO PARA MAIORES ANÁLISES. A presidente 
agradece o relator e não havendo mais assuntos a tratar, passa para as explicações 
pessoais. O vereador Jardel, vereador Geverton, vereador Romeu e vereador 
Darli declinam a palavra. O vereador Ivonir e vereador Vilson, agradecem a 
presença da plateia e convida-os para que mais vezes, se façam presentes. A 
presidente chama o próximo vereador Moacir, que saúda a todos os presentes e 
parabeniza a Escola Duque de Caxias bela festa realizada e da mesma forma, 
parabeniza a comunidade do Rincão Santa Cruz. Próxima é a vereadora Aparecida, 
que faz seus cumprimentos e manda seus votos de sentimentos ao colega Cláudio 
pela perda de sua esposa, manda também seus votos de sentimentos a Igreja Nossa 
Senhora Medianeira, ao Grupo Tau 04, coroinhas e a todos os barroscassalenses, 
pela grande perda de nosso querido Frei Adani, que nos deixou um legado tão bonito, 
teve uma passagem rápida pelo nosso município, mas ficou marcado. Parabeniza a 
presidente Ilse pela atitude de transferir a sessão e por decretar luto na Câmara de 
Vereadores. Parabeniza também a 6º Festa das Trabalhadoras Rurais que não pode 
estar presente, pois estava na 8º Conferência da Saúde em Porto Alegre, onde 
votaram diretrizes e propostas relacionadas a todos os municípios, para os próximos 
quatro anos de Governo, mas parabeniza a todas as mulheres que desfilaram e 
representaram suas comunidades e em nome delas, parabeniza a todas as 
agricultoras e todas as organizadoras. Em nome do Partido Progressistas, agradece 



ao Governador e Secretário da Agricultura Covatti Filho, que fez a nomeação de um 
barroscassalense Adelar Jandrey, para o cargo de Coordenador da Regional de 
Soledade, diz que tem certeza que ele fará um bom trabalho. Parabeniza o vereador 
Darli, que agora está mais próximo da Cerfox como vice-presidente, podendo atender 
ainda melhor suas atribuições. Pede a Deus saúde a todos nós, pois em quinze dias 
que o Frei Adani ficou hospitalizado, ontem puderam ver, o estado em que ficou, “não 
somos ninguém nesta terra e quando cumprimos nossa missão, o pai do céu nos 
chama, devemos sempre fazer o melhor para si e ao próximo, para deixarmos um 
legado bonito, onde passamos”. Entre outras colocações, agradece o espaço e 
encerra seu pronunciamento. A presidente passa a presidência para o vice-presidente 
Ivonir Camargo Ortiz, para que ela possa fazer uso da tribuna. E o presidente passa a 
palavra para a vereadora Ilse Faller, que cumprimenta a todos e faz a leitura da vida 
de trinta anos do querido Frei Adani, o qual teve uma passagem rápida, mas que 
deixou um legado de Imperador. “Frei Adani Carlos Guerra, faleceu no dia 02 de junho 
de 2019, no Hospital Santa Rita (Santa Casa), Porto Alegre/RS, de infecção 
generalizada em consequência do linfoma não Hodgkin. Foi velado na Igreja Nossa 
Senhora de Lourdes de Nova Alvorada e, após a missa de corpo presente presidida 
por Dom Cleonir Paulo Dalbosco (Bispo, natal de Barros Cassal), concelebrada pelo 
Conselho Provincial e por inúmeros confrades e sacerdotes diocesanos. Também 
participaram religiosos, religiosas, comunidade de Nova Alvorada, e pessoas das 
Paróquias onde trabalhou. Foi sepultado no jazido dos familiares em Nova 
Alvorada/RS. Frei Adani tinha 30 anos, 10 de vida religiosa capuchinha e 3 de 
ordenação presbiteral. Filho de José Carlos Guerra e Mita Maria Darrif Guerra, 
ingressou no seminário de Flores da Cunha, em 2006. Em 2008, no Convento São 
Boaventura, de Marau, fez a profissão religiosa. A ordenação presbiteral aconteceu 
em Nova Alvorada, no ano de 2016, pelas mãos de Dom Rodolfo Luis Weber. Sempre 
dinâmico e disponível, após o curso de filosofia, na Unifra em Santa Maria, realizou, 
em 2011, estágio pastoral na Delegação Capuchinha no Haiti. Durante os anos de 
2012 a 2015, residiu nas fraternidades de Canoas e Porto Alegre, tempo em que 
concluiu os estudos em Teologia e também realizou serviços fraternos e pastoral. Nos 
anos de 2016 a 2018, atuou como Pároco na Paróquia Nossa Senhora Medianeira, em 
Barros Cassal/RS. Foi um período significativo para Frei Adani, pois coordenou a 
reconstrução da igreja matriz, que fora danificada por um temporal. Participou da 
reinauguração em agosto de 2018. Em 2019, foi nomeado guardião, vice coordenador 
da Pousada dos Capuchinhos, Pároco na Paróquia Santo Antônio de Vila Flores/RS e 
aluno do curso de administração da UCS. Frei Adani é conhecido e sempre será 
recordado como um frade jovial, simpático, dedicado, criativo, organizado e era 
estimado por todos, pois seu jeito simples permitiu a construção de muitos laços de 
amizade. Gostava de inovar e de entusiasmar os que estavam com ele nas várias 
atividades. Procurava não dar serviços aos outros, principalmente no curto período de 
tratamento da saúde. Seu sorriso e carisma não serão esquecidos. Sua prematura 
partida provoca uma grande dor no coração da família Guerra e na Província 
Capuchinha, bem como no coração de todos os que tiveram a oportunidade de estar 
próximo desse alegre, simpático e dedicado frade. Viveu pouco tempo, mas o tempo 
suficiente para provocar uma grande saudade que não terá fim. Que o Frei Adani 
Guerra descanse em paz. Amém!”. Emocionada, encerra seu pronunciamento. O vice-
presidente Ivonir, devolve a presidência para presidente Ilse, a qual agradece toda à 
plateia e declara encerrada a presente sessão às vinte horas e oito minutos. Sala das 
sessões, 04 de junho de 2019. Lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, 
será assinada pela 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, Assessora Legislativa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


