ATA Nº 033/2021
Ata da Sessão Ordinária do dia oito de novembro 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 vinte e dois 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, o presidente solicita que o secretário
vereador Valdinei, leia um texto da Bíblia. Após, coloca a Ata nº 032 do dia três de
novembro de 2021 em votação e declara a mesma aprovada por unanimidade, assina
a presente ata e passa para que o secretário Valdinei assine. O presidente Ivonir
solicita que o secretário leia as Correspondências Diversas: REQUERIMENTO.
Euzébio Borin, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura
Familiar, vem a presença, requerer espaço na Tribuna Livre da sessão ordinária do dia
08 de novembro de 2021, para explanar assuntos sobre a história do município de
Barros Cassal. O presidente solicita que o secretário leia o Expediente do Legislativo:
MOÇÃO DE APOIO. Moção de Apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 146/2021, em
tramitação na Assembleia Legislativa do RS, que altera a Lei nº 13.821 de 25 de
outubro de 2011, que cria o Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria
Pública do Estado, altera seu Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas
e dá outras providências. O presidente solicita que o secretário leia o Expediente do
Executivo: PROJETO DE LEI Nº 083 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021. Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. O presidente agradece o
secretário Valdinei e chama para fazer uso da tribuna livre, conforme solicitado por
requerimento o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura
Familiar Euzébio Borin, que faz suas saudações e conta um pouco da real história do
nosso município, onde na época o Frei Egidio Dall’Agnol com um pouco mais de
estudo entendia que como 8º Distrito de Soledade, poderiam ter uma independência
política administrativa e com apoio de seu pai Elias Borin, escrivão Jovelino Evaristo
Silveira e Ivo Faller iniciaram a emancipação do município de Barros Cassal, ressalta
que todos os cidadãos tem a sua importância e colaboração dentro do
desenvolvimento do município, tanto na época, quanto os que estão vivenciando
dessa história hoje, comenta que também fez parte dessa Casa Legislativa por 24
anos. Salienta que o sindicato dos trabalhadores rurais foi criado em 24 de setembro
de 1977 e ressalta a importância que o sindicato tem na representação dos
agricultores.
Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu
pronunciamento. O presidente Ivonir agradece o presidente Euzébio e passa a palavra
ao vereador Zaimar Claudiano da Costa, para que diga se o Projeto de Lei apesentado
hoje está em condições de ir à plenário para ser discutido e votado. O vereador Zaimar
fala que A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL
DECIDIU POR UNANIMIDADE QUE O PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO
Nº 083 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021, ESTÁ EM CONDIÇÕES DE IR A PLENÁRIO
PARA SER DISCUTIDO E VOTADO. O presidente agradece o vereador Zaimar e
coloca o Projeto de Lei do Poder Executivo de Nº 083 de 22 de outubro 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 083 de
22 de outubro de 2021 por unanimidade. Coloca a Moção de Apoio apresentada
hoje em votação: E declara aprovada a Moção de Apoio à aprovação do Projeto
de Lei nº 146/2021, em tramitação na Assembleia Legislativa do RS por
unanimidade. O presidente passa para as explicações pessoais, pelo tempo de até
cinco minutos, e o primeiro a fazer uso da tribuna é o vereador Romeu Lopes de
Oliveira, que faz suas saudações e parabeniza o presidente Biro Biro pela iniciativa e
trabalho que está fazendo na Câmara, sempre lembrando das datas comemorativas,
onde fez a sessão tradicionalista, outubro rosa e nesse mês homenageia o novembro
azul. Manda os votos de condolências aos familiares dos entes Jairo Brizolla,
Sebastião Dauri, Pastor Sebastião e também para seu João da Linha Pedregal pelo
falecimento de sua esposa. Pede ao secretário de obras que faça a manutenção da
estrada da Pedreira. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu
pronunciamento. Próxima a fazer uso da tribuna seria a vereadora Adriana Fornari
Landim, que declina a palavra. Próximo é o vereador Alexandre Cardoso de
Moreira, que faz suas saudações e ressalta a importância de hoje também estarem
homenageando nessa Casa, o novembro azul que é tão importante quanto o outubro
rosa. Pede ao secretário de obras que dê uma atenção especial ao munícipe Santo da
Silva da Linha Ricardi, que está há 70 dias com os canos para serem colocados e sem
acesso a sua casa. Ressalta que as vezes sobe nessa tribuna para cobrar, mas
sabendo que as máquinas estão trabalhando no interior, também precisa fazer a sua
parte e elogiar, afirma que as críticas são construtivas e essa é sua forma de trabalhar.
Parabeniza o presidente por sempre estar mostrando ser um líder nato e se coloca à
disposição para ajudar a administração, cobrando sempre quando for preciso. Pede e
afirma ao secretário Edinho que já se passaram 45 dias do dia da sessão, onde o
mesmo confirmou que em 30 dias estaria resolvida tal situação. Comenta sobre um
acontecido, onde um contribuinte foi fazer um pedido para um determinado secretário
e o mesmo usou seu nome sobre denúncias, afirma que isso já aconteceu na
campanha com a denúncia do hospital, mas quer deixar claro que quando precisar
fazer alguma denúncia não vai usar o nome de ninguém, pois a verdade sempre
prevalecerá. 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 agradecendo a
presença do Seu Euzébio representante do sindicato que tanto faz pelos trabalhadores
rurais, comenta que teve a oportunidade de convidar alguma liderança do município de
Barros Cassal para ser homenageado pela AVASB e na ocasião, lembrou do
presidente do sindicato Euzébio o qual se fez presente no evento e recebeu uma placa
simbólica. Ressalta sobre a semana que se passou de muita felicidade, onde na
segunda-feira fizeram a rota turística pelo município, na quinta-feira participou da
gravação através da TV Band onde o prefeito, vereadores e empresários puderam
mostrar um pouco de Barros Cassal, no sábado tiveram o grande jantar baile e com
êxito a Lei Aldir Blanc que vai comtemplar as entidades de nosso município,
parabeniza a secretaria de educação pela programação da praça e também a
administração que passo a passo vai evoluindo Barros Cassal e junto vem
acontecendo esses eventos importantes para nosso município. 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 próximo vereador Valdinei Eberton Borges Correia, que faz suas
saudações e cumprimentando o presidente Euzébio fala que entende a importância do
sindicato dentro de nosso município. Parabeniza o presidente Biro Biro, pela iniciativa

de trazer tantas coisas novas e interessantes pra dentro dessa Casa Legislativa,
criando a sessão farroupilha, outubro rosa e agora, novembro azul, fica muito feliz e
certo que estão sendo bem servidos e representados. Entre outras colocações,
agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Próximo é o vereador Gleobeto
Possamai, que faz suas saudações e parabeniza a GFS Terraplanagem que é
representada pelo Gilmar e seu filho, comenta que junto com o colega Zaimar
estiveram no Pontão, mais conhecido como Linha 15 e afirma que fica muito contente
em ver aquelas estradas prontas, em nome dessa comunidade agradece a referida
empresa de terraplanagem pelo ótimo trabalho realizado. Salienta que precisam
criticar, mas quando as coisas estão sendo feitas também precisam elogiar e ressalta
que sabe que hoje, as estradas do município não estão em boas condições, mas estão
trabalhando para recuperar e com apoio estão conseguindo fazer aos poucos um bom
trabalho. Afirma que podem ter a certeza que o Plantão 24 horas será aberto, é um
compromisso que a administração tem com a população e vai ser realizado. Entre
outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Em seguida,
faria uso da tribuna o vereador Zaimar Claudiano da Costa, que declina a palavra.
Próximo é o vereador Moacir de Oliveira Ortiz, que faz suas saudações e
parabeniza o presidente Biro Biro pela forma com que está presidindo essa Casa,
sabendo reconciliar as ideias diferentes que sugerem e essa é uma qualidade muito
importante de um presidente. Comenta que participou da semana do aniversário do
município, onde tiveram a rota turística e afirma que vale a pena visitar as belezas de
nosso município, tiveram também a gravação da Band TV entrevistando os
empresários de Barros Cassal e na Câmara puderam receber a visita de muitas
escolinhas. Reforça o pedido de votos de condolências solicitado pelo colega Romeu e
também, envia seu sentimentos aos familiares de Seu Niti. Da mesma forma, reforça o
pedido do colega Romeu para manutenção da estrada da Pedreira, e ressalta a sua
proposição pedindo a manutenção da estrada do Rincão de Santa Cruz na
propriedade de Seu Resoli de Matos e também, na comunidade de Picada Marcelo.
Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Próximo
a fazer uso da tribuna é o vereador Valdemir Nolli, que faz suas saudações e sobre
as estradas, fala que fica triste em saber que há oito dias para eleição de 2020 havia
empresas particulares trabalhando no município e hoje não se encontra, mas afirma
que acredita na administração e pergunta se já possuem horas terceirizadas com a
empresa do profissional Gilmar. O vereador presidente Ivonir, responde que não
sabe a forma de contratação dessa empresa, mas talvez seja particular. O vereador
Valdemir, continua dizendo que em breve inicia o escoamento da safra de trigo e
fumo, seria importante ter boas estradas. O vereador Alexandre, fala que não
entendeu a questão do particular. O vereador presidente Ivonir, fala que não sabe a
forma de contratação e não sabia que estavam fazendo a estrada, a qual o vereador
Gringo comentou. O vereador Zaimar, fala que a referida estrada estava em
condições precárias, sabendo que foi bem apoiado naquela localidade, junto com o
colega Gringo e Joviano, mandaram fazer a mesma. O vereador Gleobeto, fala que o
secretário de obras sempre deixou claro que as portas da sua secretaria estão abertas
para receber qualquer cidadão, muitas vezes criticamos e não procuramos o secretário
para levar os pedidos. O vereador Valdinei, fala que é sabido que estão vivendo
tempos difíceis dentro da administração e fica feliz por terem tido recursos para ser
feita as estradas no ano passado, esse ano é um ano atípico onde 4 milhões em
repasses deixaram de vir, mas conforme as coisas vão melhorando estarão dando
uma atenção especial aos lugares que mais precisam. Entre outros manifestos,
encerra-se as explicações pessoais. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente
declara encerrada a presente sessão às vinte horas e quarenta e dois minutos. Sala

das sessões, 08 de novembro 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.

