
ATA Nº 024/2021

Ata da Sessão  Ordinária  do dia  primeiro  de setembro 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, Adriana Fornari Landim da bancada do PSD, 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. A presente
sessão teve início  às dezenove horas e quinze 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 023 do dia vinte e três
de agosto 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 as Correspondências Diversas: REQUERIMENTO. Daiane Bohrer dos
Santos, Patroa do CTG Filastro Brum, vem através deste, requerer espaço na Tribuna
Livre da Sessão Ordinária do dia 01 de setembro de 2021, para explanar assuntos
sobre o CTG. O presidente solicita que o secretário leia o Expediente do Legislativo:
OFÍCIO  Nº  318/2021  –  GDDDH.  Para  vereadora  Adriana  Fornari  Landim.
Cumprimentando-a, dirijo-me a Vossa Excelência para informar o pagamento no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), favorecendo o FMS de Barros Cassal/RS, Título:
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para
Cumprimento de Metas – No Estado do Rio Grande do Sul. Assinado pelo Deputado
Federal Licenciado  PSD/RS  Danrlei  de  Deus  Hinterholz.  COMUNICADO.  O
Ministério do Desenvolvimento Regional –MDR autorizou o empenho de recursos do
Orçamento Geral da União – OGU – de 2021 viabilizados pelo Senador Luiz Carlos
Heinze (PP/RS) destinado a Barros Cassal,  no valor  de R$ 238,85 mil,  que serão
aplicados na pavimentação asfáltica da Rua Dantos Dumont – Bairro Habitar Brasil.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO. Os vereadores da bancada do MDB e bancada do PSB,
vem por meio deste, Pedir Informação, a Secretaria Municipal de Saúde, referente as
medidas  que  estão  sendo  tomadas  sobre  a  retirada  dos  catalizadores  de  alguns
veículos da referida secretaria. O presidente agradece o secretário e chama para fazer
uso da Tribuna Livre, a Patroa do CTG Filastro Brum Senhora Daiane Bohrer dos
Santos, que faz suas saudações e agradece a oportunidade de poder usar a tribuna
desta Casa para explanar os festejos que o CTG pretende fazer, que no momento
ainda são projetos, pois sabem que dependem dos decretos vigentes e farão tudo de
acordo  com  os  protocolos.  Iniciarão  no  dia  18  de  setembro  com  abertura  e
acendimento da chama crioula, no dia 19 de setembro farão almoço e bingo e no dia
20 de setembro terão o tradicional desfile, almoço e encerramento com extinção da
chama crioula. O presidente Ivonir, comenta que a poucos dias passou nesta Casa o
contrato de comodato do parque com a Prefeitura Municipal,  então pergunta como
está o andamento desse projeto.  A Patroa Daiane, responde que esse comodato é
um sonho antigo de muitas gestões que passaram pelo CTG, mas o parque não tinha
documentação e acredita-se que será gasto para ajustar esses documentos em torno
de 10 mil reais, levando em consideração que o CTG está há quase dois anos sem
eventos isso se torno um investimento, explica que a sede campeira foi dividida em
duas áreas onde uma dessas áreas será cedida ao município e conforme o contrato
firmado, o CTG tem 1 ano para efetuar um plano diretor. O vereador Moacir, comenta



que uma área será o comodato com o município, então pergunta sobre a outra área. A
Patroa Daiane, fala que a outra parte ainda está em concessão do CTG e pretendem
explorar  com estacionamentos quando tiver qualquer  evento na sede.  O vereador
Alexandre,  pergunta  sobre  as  invernadas  artísticas,  quantas  categorias  possui  e
quantas crianças, jovens e adultos participam hoje.  A Patroa Daiane, responde que
hoje  o  CTG  Filastro  Brum  se  encontra  parado  devido  a  situação  financeira,  mas
contam com três invernas, sendo elas a dente de leite,  juvenil  e invernada adulta,
porém  possuem  projetos  para  no  futuro  montarem  a  invernada  pré-mirim,  mirim,
veterana  e  xiru.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento. O presidente Ivonir agradece a Patroa do CTG Filastro Brum Daiane
e chama para  fazer  uso  da tribuna  livre  o vereador  do  município  de  Soledade
Senhor Douglas Perin,  que faz suas saudações e agradece o convite para estar
nessa Casa hoje, comenta que Barros Cassal e Soledade são municípios vizinhos e
devem trabalhar juntos pelo desenvolvimento social e cultural da comunidade e tem a
certeza que o  vereador  Ivonir  como presidente  da associação  AVASB vai  fazer  o
possível para que isso aconteça. Ressalta que esteve na Marcha dos Vereadores,
onde teve a oportunidade de conhecer ainda mais os vereadores deste Legislativo,
salienta  que  visitando  Brasília  conseguiu  emendas  para  Soledade  e  apesar  do
município  de Barros Cassal  não possuir  vereador  do PSDB na Casa,  o Deputado
Lucas Redecker tem uma consideração muito grande por esse município e destinou
uma emenda de 200 mil reais a comunidade de Sitio Alegre para encanamento do
poço artesiano e acredita que serão beneficiadas vinte famílias ou mais. Entre outras
colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. O presidente agradece
o vereador Douglas Perin e passa para as explicações pessoais, pelo tempo de cinco
minutos, o primeiro a fazer uso da tribuna é o vereador Romeu Lopes de Oliveira, que
declina a palavra. Próxima é  a vereadora Adriana Fornari Landim,  que faz suas
saudações e comenta a felicidade que sente em receber a emenda parlamentar no
valor  de 100 mil  reais do Deputado Danrlei,  que já está empenhada e paga,  esse
recurso  é  destinado  para  manutenção  dos  ESFs  da  nossa  cidade,  agradece  ao
Deputado por destinar essa verba que muito vai ajudar o nosso município. Também
expressa sua felicidade em hoje oficialmente ter se tornado tia, com a chegada de sua
sobrinha Esther, que veio cheia de saúde e tranquilidade, deseja a ela que Deus lhe
conceda  muita  força  e  coragem  para  encarar  esse  mundo  aqui  fora.  Sobre  a
Campanha  Todos  por  Elas,  que  trata  da  distribuição  de  absorventes  higiênicos,
informa que a mesma se encerra no dia 10 de setembro e ainda dá tempo de fazerem
suas  doações.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento. Próximo é o vereador Alexandre Cardoso de Moreira, que declina a
palavra.  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
cumprimentando o vereador Douglas, agradece a visita e parabeniza pelo trabalho que
vem desenvolvendo no município de Soledade. Parabeniza também, o CTG Filastro
Brum que muito vem orgulhando a comunidade de Barros Cassal  pela  união,  que
mesmo tendo uma Patroa todos se empenham e se ajudam, salienta que é lamentável
o investimento que foi  feito nessa entidade para hoje estar  parada por quase dois
anos,  se  coloca  à  disposição  para  ajudar  no  que  for  possível.  Comenta  que
protocolaram  um  requerimento  nesta  tarde  e  também  esteve  conversando  com  o
secretário  da saúde que é sobre o roubo dos catalizadores  de alguns veículos da
referida secretaria, é lamentável que o ser humano possa fazer tal barbaridade em um
carro da secretaria da saúde, que logo pode transportar um amigo ou familiar, ressalta
que  já  foi  comprovada  a  retirada  do  catalizador  da  Spin  que  foi  levado  para



concessionária e tiveram um gasto de 8 mil reais, frisa que como fiscal do município
não vai ignorar esse acontecimento. Sobre a viagem à Brasília comenta que alguns
colegas vereadores estiveram junto aos gabinetes dos seus deputados, ressalta que
nessa viagem não visitou seu parlamentares, mas conversou com os assessores e já
havia recebido uma emenda individual no valor de 150 mil reais do Deputado Giovani
Feltes,  sobre  a  Marcha  dos  Vereadores  comenta  que  puderam  adquirir  muitos
conhecimentos, onde também estavam presentes vereadores de todos os estados do
nosso País e junto com seus colegas representaram a AVASB e o nosso município de
Barros Cassal, na ocasião, ainda aconteceu uma homenagem para o vereador Moacir
pelos seus nove mandatos, político esse que tem muito respeito e também puderam
fazer  uma pequena homenagem ao Jovane Guissone que presenteou o município
neste  ano  com  a  medalha  de  prata  nas  paraolimpíadas  de  Tóquio.  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, o qual faz suas saudações e
cumprimentando o vereador  Douglas  Perin,  agradece a  visita  e  espera que possa
sempre haver essa troca de experiências entre Soledade e Barros Cassal, pois assim
vão se fortalecendo juntos. Sobre a viagem à Brasília, parabeniza o vereador Moacir
pela homenagem recebida e ressalta que ficou muito orgulhoso em ver no palco uma
raridade  como  este  vereador,  parabeniza  também,  o  presidente  Biro  Biro  que  na
ocasião se pronunciou fazendo um discurso impecável e fala o quanto lhe admira,
salienta que crescem muito e se espelham uns nos outros em viagens como essa e é
dessa  forma que  procuram trazer  o  melhor  para  o  município.  Sobre  o  Pedido  de
Informação apresentado referente aos catalizadores, ressalta que é um assunto chato
de se manifestar, sabendo que se trata de carros da secretaria de saúde e que não
podem ficar parados, comenta que esteve conversando com o secretário Joviano por
ser  inadmissível  esse  caso  e  ressalta  que  sempre  estão  procurando  o
desenvolvimento para o nosso município e ainda existem pessoas que fazem de tudo
para que isso não aconteça, como fiscalizadores cabe a eles buscar saber quem são
os responsáveis por esse ato de tamanha falta de consideração com os carros da
nossa  saúde.  Entre  outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento. Próximo é o vereador Gleobeto Possamai, que faz suas saudações
e  agradece  a  presença  do  CTG  Filastro  Brum,  ressaltando  que  essa  Casa  está
disposta para ajudar no que for preciso. Agradece aos colegas que juntos estiveram
em Brasília e salienta tamanho aprendizado que puderam adquirir, principalmente ele
que é novo na política, parabeniza o vereador Moacir pela homenagem que recebeu
em seu nono mandato, frisa que este vereador é um orgulho para nosso município,
assim como  o  Jovane  Guissone  pela  conquista  da  medalha  de  prata,  parabeniza
também o vereador Biro Biro pelo excelente discurso que fez, na ocasião, comenta
que esteve visitando o gabinete do deputado Osmar Terra, onde deixou encaminhado
uma emenda no valor de 500 mil reais para aquisição de uma máquina e ressalta que
sente muito orgulho em poder estar trazendo algo de bom para o município. Agradece
a presença do vereador Douglas do município de Soledade. Entre outras colocações,
agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Na sequência, faz uso da palavra o
vereador Zaimar Claudiano da Costa, que faz suas saudações e cumprimentando o
vereador  Douglas  ressalta  que  foi  um  prazer  ter  sua  companhia  em  Brasília  e
agradece  a  notícia  que  veio  trazer  referente  ao  recurso  recebido  para  água  da
comunidade do Sitio Alegre, salienta que isso é muito bom para nosso município, pois
aquelas pessoas sofrem com a estiagem. Saudando o CTG Filastro Brum, fala que
sempre será favorável em projeto que venham a beneficiar  as entidades de nosso
município, ressalta a importância do contrato de comodato, onde os vereadores e o



município estarão buscar recursos para construir  naquela  área e oferecer  a nossa
comunidade as festividades gaúchas, dando um caminho melhor aos nosso jovens e
crianças. Sobre a viagem à Brasília, comenta que sempre adquirem muito aprendizado
com esses cursos, mas também esteve no gabinete do Deputado Maurício Dziedricki,
onde solicitou uma retroescavadeira para associação que está sendo montada nas
comunidades  de  Sitio  Alegre,  Passo  da  Laje,  Linha  Goiabal  e  Pontão  do  Hopp,
comenta que já recebeu retorno do deputado e o município será contemplado com
essa  máquina  e  ressalta  o  quanto  fica  agradecido  em  conseguir  beneficiar  os
pequenos agricultores. Sobre o pedido de informação referente aos carros da saúde,
salienta que não podem deixar quieto, pois se fecharem os olhos nessa Casa logo
serão  bens  maiores  que  sumirão  e  isso  é  uma  falta  de  respeito  com  a  nossa
sociedade.  Entre  outras  colocações,  agradece  ao  espaço  e  encerra  seu
pronunciamento.  Próximo  é  o  vereador  Moacir  de  Oliveira  Ortiz,  que  faz  suas
saudações e cumprimenta especialmente o CTG Filastro Brum e a diretoria que hoje
está à frente dessa entidade, por reerguerem o CTG que a alguns anos atrás estava
se acabando, salienta que com o comodato que foi firmado com o município poderão
estar buscando recursos e fazer daquela sede campeiro nosso cartão de visita como
já foi a tempos atrás. Agradece aos colegas vereadores que lhe acompanharam até
Brasília na homenagem que recebeu da UVB pelo seu nono mandato, frisa a emoção
que sentiu em poder representar Barros Cassal e ser reconhecido. Comenta que hoje
foi confirmado o empenho da emenda parlamentar do Senador Luis Carlos Heinze,
ressalta que junto com os colegas do Progressista vinham a tempo lutando por esse
recurso para pavimentação do Habitar Brasil  e salienta que em breve também virá
para esta Casa o empenho do Deputado Covatti Filho referente a emenda parlamentar
para pavimentação da Assis  Brasil  e  Vivaldino  Camargo.  Entre outras colocações,
agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Próximo é o  vereador Valdemir
Nolli, que faz suas saudações e fala o quanto é gratificante poder se manifestar mais
uma vez nessa Casa. Manda seus votos de condolências aos familiares de Altemir
Ferreira.  Agradece  a  presença  do  CTG  Filastro  Brum  e  comenta  que  estará
participando de uma cavalgada com saída do município de Anda Gorda, salienta que
está à disposição para ajudar o CTG no que for possível. Entre outras colocações,
agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. O presidente Ivonir parabeniza os
vereadores por também buscarem deputados novos, comenta que quando entrou para
política sempre ajudou deputados que já faziam parte do município e quando buscou o
Deputado Giovani Feltes foi bastante criticado, o mesmo nunca tinha feito votos em
nosso município,  na primeira  eleição  que trouxe o nome dele  para  Barros  Cassal
conseguiu 356 votos, hoje esse deputado já nos contemplou com o ônibus que vai
todos os dias à Passo Fundo, três emendas em dinheiro e agora conseguiu mais uma
individual no valor de 150 mil reais, parabeniza novamente todos os vereadores por se
empenhar  nas emendas,  pois  quem ganha  é todo o  povo de Barros Cassal.  Não
havendo mais assuntos a tratar, o presidente declara encerrada a presente sessão às
vinte horas e dez minutos. Sala das sessões, 01 de setembro 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.




