
ATA Nº 015/2021

Ata da Sessão Ordinária do dia trinta e um de maio de dois mil e vinte um, do Primeiro
Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores
de Barros Cassal/RS, situada na Rua John Kennedy, n° 240, destinado aos trabalhos
do Legislativo Municipal, com a presença do presidente IVONIR CAMARGO ORTIZ,
vereadores  Gleobeto  Possamai  e Romeu Lopes de Oliveira  da bancada  do MDB,
Alexandre  Cardoso de Moreira  e  Valdemir  Nolli  da  bancada  Progressista,  Valdinei
Eberton  Borges  Correia  e  Zaimar  Claudiano  da  Costa  da  bancada  do  PSB.
Vereadores ausentes Adriana Fornari Landim da bancada do PSD e Moacir de Oliveira
Ortiz da bancada Progressista.  A presente sessão teve início  às dezenove horas e
doze  minutos,  quando  o  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  Ivonir
Camargo Ortiz,  declarou aberta a Sessão Ordinária,  fez sua saudação a todos os
colegas vereadores, visitantes e aos que estão assistindo via facebook. Dando início
aos trabalhos de hoje, solicita que o secretário vereador Valdinei,  leia um texto da
Bíblia. Após, coloca a Ata nº 014 do dia vinte e quatro de maio de 2021 em votação e
declara a mesma aprovada por unanimidade, assina a presente ata e passa para que
o  secretário  assine.  O  presidente  solicita  que  o  secretário  leia  o  Expediente  do
Executivo: Ofício nº 016/2021. Barros Cassal, 28 de maio de 2021. Que encaminha a
esta Casa Legislativa para votação, os Projetos de Lei nº 051 e nº 052/2021. Assinado
pelo Prefeito Municipal Sr. Adão Reginei dos Santos Camargo. PROJETO DE LEI Nº
051 DE 25 DE MAIO DE 2021. Autoriza o município de Barros Cassal/RS, a realizar
contratação  temporária  de  01  (um)  Professor  Municipal  Anos  Iniciais,  20  horas
semanais. PROJETO DE LEI Nº 052 DE 28 DE MAIO DE 2021. Autoriza o município
de Barros Cassal/RS, a contratar temporariamente e de forma emergencial, pelo prazo
de  06  (seis)  meses,  prorrogável  por  igual  período  01  (um)  Vigia  para  atuar  na
Secretaria Municipal de Saúde. O presidente agradece o secretário e passa a palavra
ao vereador Zaimar Claudiano da Costa, para que diga se os Projetos de Lei estão em
condições de ir à plenário para serem discutidos e votados. O vereador Zaimar fala
que A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL DECIDIU
POR UNANIMIDADE ENTRE OS PRESENTES QUE OS PROJETOS DE LEI  DO
PODER  EXECUTIVO  Nº  051  E  Nº  052/2021  ESTÃO  EM  CONDIÇÕES  DE  IR  A
PLENÁRIO  PARA  SEREM  DISCUTIDOS  E  VOTADOS.  O  presidente  agradece  o
vereador Zaimar e coloca o Projeto de Lei do Poder Executivo de Nº 051 de 25 de
maio  de  2021  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 051 de 25 de maio de 2021 por unanimidade entre os
presentes.  Coloca o Projeto de Lei do Poder Executivo de Nº 052 de 28 de maio de
2021 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  052 de 28 de maio  de 2021  por  unanimidade entre  os presentes. Após,  o
presidente  passa para  as  explicações  pessoais,  pelo  tempo de cinco minutos  e  o
primeiro a fazer uso da tribuna é o vereador Romeu Lopes de Oliveira, que declina a
palavra.  Próximo  é  o  vereador  Alexandre  Cardoso  de  Moreira,  que  faz  suas
saudações e comenta sobre a viagem que fez a Brasília, onde juntamente com seus
colegas vereadores Valdemir e Moacir da bancada Progressista estiveram no gabinete
do Senador Luis Carlos Heinze e do Covatti Filho e conseguiram uma emenda de R$
100.000,00 (cem mil reais), agradece pela forma com que foram recebidos no gabinete
do Senador Heinze pelo Tiago Zanotelli e sua esposa, ressalta que viajou a trabalho,
mas é uma experiência única e é muito importante esse conhecimento,  pois é em



Brasília que está o dinheiro, comenta que precisam viajar e buscar recursos para o
município pois só assim serão valorizados e desempenharão seus trabalhos, deseja
que a hegemonia que existe entre oposição e situação prevaleça da melhor forma
para que todos ganhem, mas também é sua prerrogativa a fiscalização.  Comenta que
positivou para Covid e já passou seu período de isolamento, por experiência pode falar
que o tratamento é fundamental.  Faz um agradecimento especial  ao secretário  de
saúde  Joviano  Zago.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento.  Próximo  a  fazer  uso  da  palavra  é  presidente vereador  Ivonir
Camargo  Ortiz,  que  faz  suas  saudações  e  deseja  boas  melhoras  aos  colegas
vereadores Moacir e Adriana que ainda permanecem em isolamento devido também
terem  positivado  para  Covid-19.  Sobre  o  pronunciamento  do  vereador  Alexandre,
comenta que é assim que se trabalha para o desenvolvimento do município, esteve
olhando as emendas e verbas que vieram para Barros Cassal através dos Deputados
e já está em torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), frisa que está sendo um
trabalho em conjunto  de todos os partidos do Legislativo  e Executivo  para buscar
esses recursos, pois sabem que esse é o momento, agradece a cada vereador que se
empenhou para buscar algo a Barros Cassal.  Entre outras colocações,  agradece o
espaço e encerra seu pronunciamento. Próximo é o vereador Gleobeto Possamai, que
declina a palavra.  Na sequência,  faz uso da tribuna o  vereador Valdinei  Eberton
Borges Correia,  que faz suas saudações e parabeniza o vereador Alexandre pela
iniciativa de buscarem esses recursos, acredita que é assim que precisam trabalhar e
deseja que permaneça essa ostentação de verbas que estão adquirindo para Barros
Cassal, cada vereador com suas limitações ajudando nosso município, ressalta que
muitas coisas boas ainda estão por vir. Comenta que teve um aumento significativo no
orçamento da Pró-esporte que passou para 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) e
sendo a  sua bandeira,  precisa  também pegar  um pouco  dessa  verba para  nosso
município,  mas  para  isso  precisam  se  envolver  mais  nessa  área  que  traz  tantos
benefícios para nosso jovens. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra
seu  pronunciamento.  O vereador Gleobeto  Possamai,  manda  seus  votos  de
sentimentos aos familiares do Seu Miro, morador do Pontão do Hopp. Próximo é o
vereador  Zaimar  Claudiano  da  Costa,  que  faz  suas  saudações  e  comenta  que
escutando o pronunciamento do colega vereador Alexandre,  pode perceber que os
trabalhos nessa Casa ainda irão muito longe, pois existe união nesse parlamento e
todos estão trabalhando pelo desenvolvimento do município, ressalta que precisam
conseguir atrair para Barros Cassal uma indústria para que possam gerar empregos.
Agradece a secretária da Assistência Social Carmem, que atendeu seu pedido. Manda
seus  votos  de  sentimentos  aos  familiares  do  Seu  Miro.  Entre  outras  colocações,
agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Próximo fazer uso da tribuna é o
vereador Valdemir Nolli,  que faz suas saudações e ressalta o quanto foi importante
as colocações do colega vereador Zaimar, comenta que esse é o momento de correr
atrás de recursos para o município através dos Deputados, salienta que no próximo
ano tem eleição e precisam que os munícipes ajudem aqueles que ajudam Barros
Cassal. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. O
presidente  a  título  de  esclarecimento  comenta  sobre  os  suplentes  que  não  foram
chamados na ausência dos vereadores Moacir, Alexandre e Adriana, ressalta que para
realizar  a sessão precisa de cinco vereadores presentes,  sendo assim,  na sessão
passada estavam seis vereadores presentes e na sessão de hoje estão sete.  Salienta
ainda,  que já houve uma ocasião na gestão passada onde o presidente da época
precisou convocar a suplente Marta por não ter vereadores suficientes para realizar a
sessão e ressalta que no momento que algum vereador precisar se afastar por um
tempo maior,  será chamado o suplente do mesmo, pois sabe da importante desse



cargo.  Não  havendo  mais  assuntos  a  tratar,  o  presidente  Ivonir  agradece  pelos
trabalhos  de  hoje  e  declara  encerrada  a  presente  sessão  às  dezenove  horas  e
quarenta e sete minutos. Sala das sessões, 31 de maio de 2021. Lavrada a presente
ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Digo
que nem tudo que foi falado aqui, está constato em ata, mas que ficará gravado para
qualquer esclarecimento. Sabrina Rodrigues Pinto, Assessora Legislativa.


