
ATA Nº 017/2021

Ata da Sessão Ordinária do dia quatorze de junho 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, Moacir de Oliveira Ortiz e Valdemir Nolli da bancada
Progressista,  Valdinei  Eberton  Borges  Correia  e  Zaimar  Claudiano  da  Costa  da
bancada do PSB. Vereadora ausente, Adriana Fornari Landim da bancada do PSD. A
presente  sessão  teve  início  às  dezenove  horas  e  quatorze  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 016 do dia
sete de junho de 2021 em votação e declara a mesma aprovada por unanimidade
entre os presentes, assina a ata e passa para que o secretário assine. O presidente
solicita  que o secretário leia o Expediente do Legislativo:  PROPOSIÇÃO. Valdemir
Nolli,  vereador  com assento  pela  bancada  Progressista,  vem por  intermédio  deste
solicitar  ao  Executivo  Municipal,  que  seja  providenciado  um redutor  de velocidade
(quebra-molas)  em frente à Igreja  da comunidade do Engenho Velho e próximo a
propriedade do Senhor Martim Valdoci da Silva. O presidente agradece o secretário e
não havendo mais assuntos a tratar, agradecendo a visita do Prefeito, vereadores e
servidor  do  município  de  Gramado  Xavier  convida  para  fazer  uso  da  tribuna  o
presidente da Câmara de Gramado Xavier vereador Gilson Almeida, que faz suas
saudações e comenta que tem um projeto como presidente, que é visitar as Câmaras
dos municípios da região e fazer a troca de experiências, compartilhar ideias e levar o
que há de bom em seu município. Agradece o presidente Biro Biro pelo convite e da
mesma  forma  coloca  o  município  de  Gramado  Xavier  a  disposição  de  todos  os
vereadores  e  barroscassalenses.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e
encerra  seu  pronunciamento.  O  presidente  Ivonir  agradece  o  presidente  Gilson  e
convida  para  fazer  uso  da  tribuna  o  prefeito  do  município  de  Gramado Xavier
Marcelo Laufer, que faz suas saudações e comenta que troca muitas ideais com a
comunidade de Barros Cassal para poder levar o que há de bom neste município e
também trazer o que há de bom em Gramado Xavier, pois a cultura de Barros Cassal
e  Gramado  Xavier  são  muito  parecidas  e  acredita  que  os  municípios  pequenos
precisam se ajudar e caminhar juntos. Entre outras colocações, agradece o espaço e
encerra  seu  pronunciamento.  O  presidente  agradece  o  Prefeito  Marcelo  e
representando o Executivo de Barros Cassal, convida para fazer uso da tribuna o vice-
prefeito Roque Sidinei Pinheiro Castro, que faz suas saudações e manda os votos
de condolências aos familiares do vereador Alexandre, pela perca de sua mãe Dona
Edi  e da mesma forma, manda os votos de condolências a todas as famílias que
perderam seus entes queridos. Parabeniza o prefeito Marcelo pelo excelente trabalho
que a muito tempo as comunidade de Lagoão e Gramado Xavier reivindicam, que é a
ponte que liga os municípios, a qual logo será colocada para licitação. Comenta que
juntamente com o presidente Biro Biro, vereador Dinei e vereador Gringo, estiveram
participando de reunião com municípios da região, onde reivindicaram para o Estado a
melhoria da estrada de Barros Cassal à Vera Cruz e conseguiram mais de 8 milhões
que será investido nesse trajeto, ressalta que isso mostra que precisam trabalhar em



união  com  prefeitos,  vereadores  e  demais  autoridades  dos  municípios  da  região.
Agradece o Deputado Wesp que esteve presente em Barros Cassal e auxiliou para
que conseguissem recursos para o asfalto do Acesso Sul que a muito tempo está
parado, tendo em vista, que esse recurso não será suficiente para a conclusão dessa
obra,  mas  já  estão  trabalhando  para  conseguir  o  restante  do  valor  e  agradece
também, o Deputado Costella que batalhou para que essa obra acontecesse, afirma
que  tem  a  certeza  que  vão  conseguir  concluir  mais  esse  feito.  Entre  outras
colocações,  agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Após, o presidente
agradece o vice-prefeito Roque e passa para as explicações pessoais, pelo tempo de
cinco minutos e o primeiro a fazer uso da tribuna é o  vereador Moacir de Oliveira
Ortiz,  que faz suas saudações e agradece a presença dos visitantes de Gramado
Xavier,  ressaltando  o  quão  importante  é  a  troca  de  ideias  entre  municípios  tão
semelhantes. Manda os votos de condolências à família Moreira e Nicolini, pela perca
de Dona Edi. Agradece a Deus e aos seus amigos que lhes deram força para vencer a
Covid, agradece também a secretaria da saúde, seu irmão Batista, Dona Mariza e Dra
Caroline que ficaram a sua disposição em todo o período que esteve de recuperação.
Ressalta  que  a  política  passou  e  precisam  juntos  pensar  no  futuro  do  município
mesmo sendo oposição, pois esse é o seu jeito de trabalhar e quem ganha são os
barroscassalenses,  comenta que esteve em Brasília  juntamente com seus colegas
vereadores Alexandre e Valdy, onde garantiram uma emenda do Covatti Filho no valor
de 250 mil reais para pavimentação da Rua Assis Brasil e Rua Vivaldino Camargo,
300 mil reais do Senador Luiz Carlos Heinze para a Rua Habitar Brasil e 100 mil reais
para  saúde.  Sobre  o  asfalto  do Acesso Sul,  afirma que  os  Covatti  também estão
engajados nessa causa e coloca-se a disposição para fazer reuniões em Porto Alegre
se  for  preciso.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento. Próximo é o  vereador Valdemir Nolli,  que faz suas saudações e
agradece a visita dos poderes Executivo e Legislativo de Gramado Xavier, salientando
a  importância  da  troca  de  conhecimentos  entre  os  municípios.  Afirma  que  mais
importante  que  cobrar,  também  é  agradecer  quando  as  coisas  são  feitas  e  hoje
agradece pela obra da água do Cerro Grande, onde muitas família já estão com a
mesma  instalada  em  suas  casas.  Manda  os  votos  de  sentimentos  ao  vereador
Alexandre.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento. Próximo a fazer uso da tribuna é o vereador Alexandre Cardoso de
Moreira, que faz suas saudações e cumprimentando o Prefeito, vereadores e servidor
do município de Gramado Xavier, ressalta a importância da troca de experiência entre
municípios. Faz um agradecimento especial a todas as pessoas que lhes prestaram
apoio no momento difícil que passou com a perca de sua mãe, mas entende que essa
foi a vontade de Deus e assim pode saber a dimensão de como as pessoas gostavam
de sua mãe. Sobre os buracos que existem na Avenida de nosso município, afirma
que precisam saber até onde é a competência de cada secretaria, acredita que podem
fazer  cobranças,  mas  precisam  ter  coerência  e  serem  justos,  salienta  que  esses
buracos  são  de  competência  da  CORSAN,  onde  existe  um  contrato  com  uma
prestadora  de  serviço  e  isso  sim,  precisa  ser  cobrado.  Referente  aos  seus
requerimentos, ressalta que o Regimento Interno desta Casa fala que requerimentos e
pedidos de informações feitos ao Executivo, tem trinta dias para serem fornecidos,
comenta que possui ofícios e uma indicação de projeto sobre o Centro de Tratamento
da Covid que até o momento não teve nenhuma resposta, afirma que só quer trabalhar
e não gostaria de entrar com mandado de segurança para que isso seja cumprido.
Comenta que o Pró-Esporte RS é um programa de dentro da Secretaria do Esporte do
Estado, onde empresas que são parceiras vão buscar incentivos para fomentar os
projetos de esporte através do ICMS, relata que já passou em torno de 1.300 (mil e



trezentas) crianças pela escolinha de futebol de Barros Cassal e nesse ano completam
treze  anos  de  existência,  com  a  pandemia  ficaram  limitados  e  não  conseguiram
continuar realizando o trabalho com a escolinha,  mas estão concluindo o plano de
contingência  necessário  para  dar  sequência,  comenta  que  esse  projeto  envolve
crianças do Sub-6 ao Sub-16, onde ensinam princípios e valores para toda vida e esse
trabalho  precisa  dar  continuidade,  ressalta  que  o  Clube  Aliança,  o  qual  hoje  é  o
presidente, está apto a receber os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e que estão
abertos para discussões com as empresas que quiserem ajudar a escolinha de futebol
de  Barros  Cassal  através  do  Pró-Esporte,  pois  esse  projeto  ainda  tem  muito  a
proporcionar para juventude de nosso município. Entre outras colocações, agradece o
espaço  e  encerra  seu  pronunciamento.  Próximo é  o  vereador  Romeu Lopes  de
Oliveira, que faz suas saudações e com satisfação agradece a visita do Legislativo e
Executivo  de  Gramado  Xavier.  Manda  seus  votos  de  sentimentos  ao  vereador
Alexandre  e  se  sensibiliza  pelas  grandes  percas  ocorridas  na  família  Fiorentin.
Comenta que houve uma época onde a oposição era inimiga e hoje vê o quanto a
oposição está enjangada para trazer recursos ao município e é unidos que precisam
trabalhar, salienta que também trouxe uma emenda do Deputado Alceu Moreira, no
valor de 285 mil reais para aquisição de uma van e um carro para secretaria de saúde.
Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu  pronunciamento.  O
presidente Ivonir passa a presidência ao vice-presidente Gleobeto Possamai para que
ele possa fazer uso da tribuna. O presidente Gleobeto passa a palavra ao vereador
Ivonir Camargo Ortiz, que faz suas saudações e com alegria agradece a presença do
Executivo e Legislativo de Gramado Xavier. Comenta que foi uma semana difícil para
Barros Cassal, onde tiveram muitas percas, então manda os votos de sentimentos aos
familiares  de  Dona  Znide  Simionato,  também  a  família  Fiorentin  e  ao  vereador
Alexandre pela perca de sua mãe Dona Edi. Sobre os pedidos de informações, fala
que  vem  cobrando  do  Executivo  as  respostas,  pois  são  mais  de  3  milhões  em
emendas vindo para o município, onde são recursos buscados através da situação e
também da oposição, assim como a oposição se enjanga para buscar essas verbas, a
administração precisa ser justa e mandar para essa Casa a resposta dos pedidos de
informações, pois é com transparência que se cria os bons políticos. Sobre o Acesso
Sul, comenta que essa obra começou através do seu deputado Giovani Feltes quando
ele  era  Secretário  da  Fazendo  do  Estado,  mas  infelizmente  quando  perderam  a
eleição do Ivo Sartori o convênio foi trancado e agora precisam da ajuda de todos os
vereadores para buscar  recursos com seus deputados,  pois  é com união que vão
trazer  bons  trabalhos  para  Barros  Cassal,  salienta  que  essa  é  a  hora  de  buscar
recursos, sabendo que no próximo ano terá eleições e Barros Cassal é exemplo em
adquirir  emendas.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento. O presidente Gleobeto, devolve a presidência ao vereador Ivonir, que
chama para fazer uso da tribuna o vereador Valdinei Eberton Borges Correia, que
faz  suas  saudações  e  salienta  a  importância  dessa  união  com  o  município  de
Gramado Xavier, município este que através do futebol adquiriu muito carinho, afirma
que a prova da importância dessa união é a força que obtiveram com a comissão feita
através da reunião com os municípios vizinhos, sobre a ERS-153. Manda os votos de
condolências  à  família  do  vereador  Alexandre,  pela  perca  de  sua  mãe Dona  Edi.
Reivindica  ao  Executivo  que  responda  os  pedidos  de  informações  dos  colegas
vereadores,  os quais  estão se mostrando parceiros dentro desta Casa e para que
possam  seguir  em  harmonia,  solicita  que  respondam  todos  e  quaisquer
questionamentos feitos por eles. Sobre a escolinha de futebol, fala que são mais de
duzentos alunos envolvidos e hoje tento essa oportunidade com o Pró-esporte através
do Clube Aliança, possuem grandes chances de voltar a desenvolver essa atividade



tão importante ao município e também uma forma de combater o vírus do Covid-19.
Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Próximo
é  o  vereador  Gleobeto  Possamai,  que  faz  suas  saudações  e  cumprimenta  em
especial ao Executivo e Legislativo de Gramado Xavier. Sobre o Acesso Sul, ressalta
que todos estão empenhados para a realização dessa obra e o Legislativo de Barros
Cassal  está  de  parabéns,  pela  harmonia  com que  está  sendo  trabalhado,  hoje  o
município  tem  aproximadamente  3  milhões  em  emendas,  relata  que  em  Brasília
receberam  elogios  por  serem  um  dos  município  da  região  que  mais  conseguiu
recursos, pois tanto a situação quanto a oposição está empenhado pra isso. Salienta
que vem sendo trabalhado a anos para realizar as melhorias no município, cita a obra
do asfalto da avenida e ressalta que nesses próximos anos vão batalhar ainda mais
para trazer algo de novo a Barros Cassal, pois estão nessa Casa para acrescentar e
dispostos  a  ajudar  no  que  for  preciso  e  bom  para  nossa  cidade.  Entre  outras
colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento.  Próximo é o vereador
Zaimar Claudiano da Costa, que faz suas saudações e cumprimentando os colegas
de Gramado Xavier, salienta a satisfação em recebê-los nesta Casa. Ressalta que é
muito bom o trabalho em união e harmonia, pois quem ganha é o povo de Barros
Cassal e nesta Casa os nove vereadores trabalham em prol do desenvolvimento do
município. Manda os votos de sentimentos ao vereador Alexandre e toda sua família.
Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu  pronunciamento.  O
presidente Ivonir convida todos para que coloquem-se de pé e juntos façam a oração
do Pai Nosso a todas as percas que tiveram essa semana no município e também,
pela saúde daqueles que estão hospitalizados. Após, não havendo mais assuntos a
tratar, o presidente agradece pelos trabalhos de hoje e declara encerrada a presente
sessão às vinte horas e dezenove minutos. Sala das sessões, 14 de junho 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.


