
ATA Nº 018/2022 
 
Ata da Sessão Ordinária do dia treze de junho de dois mil e vinte dois, do Segundo  
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 ZAIMAR CLAUDIANO DA 
COSTA, vereadores Valdinei Eberton Borges Correia da bancada do PSB, Gleobeto 
Possamai, Ivonir Camargo Ortiz e Romeu Lopes de Oliveira da bancada do MDB, 
Paulo Sergio Alves de Quadros da bancada do PSD, Moacir de Oliveira Ortiz, 
Valdemir Nolli e Alexandre Cardoso de Moreira da bancada Progressista. A presente 
sessão teve início às dezenove horas e dezoito minutos, quando o presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores Zaimar Claudiano da Costa, declarou aberta a 
Sessão Ordinária, fez sua saudação a todos os colegas vereadores e visitantes. 
Dando início aos trabalhos de hoje, o presidente Zaimar solicita que o secretário 
vereador Valdinei, leia um texto da Bíblia. Após, coloca a Ata nº 017 do dia seis de 
junho de 2022 em votação e declara a mesma aprovada por unanimidade, assina a 
presente ata e passa para que o secretário Valdinei assine. O presidente Zaimar 
solicita que o secretário leia as Correspondências Diversas: REQUERIMENTO. Eu, 
Rejane Pacini, líder do Grupo de Jovens Geração Escolhida da Igreja Evangélica 
Pentecostal Cristã, venho através deste, pedir patrocínio para despesas e locação de 
uma VAN, que irá levar o grupo em um Encontro de Jovens, Evento Cultural, na 
cidade de Canela/RS, no dia 18 de junho. O presidente solicita que o secretário 
Valdinei leia o Expediente do Legislativo: PEDIDO DE INFORMAÇÃO. Eu, Valdemir 
Nolli, vereador da bancada Progressistas, venho por meio deste, e em razão dos 
professores e auxiliares de serviços gerais, não poderem fazer uso da alimentação 
oferecida através da merenda escolar, Pedir Informações, sobre o motivo dessa 
decisão ter sido recuada e não informada para as escolas. PROPOSIÇÃO. Paulo 
Sergio Alves de Quadros, vereador com assento pela bancada do PSD, apresenta, a 
presente Proposição, juntamente com os vereadores da bancada Progressistas, afim 
de resolver a situação dos servidores que estão com seus básicos muito a baixo do 
Salário Mínimo Nacional, aguardando providências urgentes do Executivo, conforme 
prometido. O presidente solicita que o secretário leia o Expediente do Executivo: 
OFÍCIO Nº 041/2022. Na oportunidade, venho através deste, encaminhar cópia dos 
documentos referente aos Pedidos de Informações, requeridos pelo vereador 
Alexandre Cardoso de Moreira, apresentados nas Sessões Ordinárias dos dias 18 de 
abril e 06 de junho de 2022. Encaminhado e assinado pelo Secretário Municipal da 
Administração Neri Guterres dos Santos. Após, o presidente Zaimar agradece o 
secretário Valdinei e passa para as explicações pessoais e o primeiro a fazer uso da 
palavra é o vereador Ivonir Camargo Ortiz, que faz suas saudações e agradece a 
passagem do vereador Paulo por esta Casa Legislativa, mostrando que suplente 
também tem valor. Reitera o pedido de patrocínio da Rejane Pacini, que é líder do 
Grupo de Jovens da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, para viagem até Canela em 
um Encontro de Jovens. Manda os votos de condolência aos familiares de Clenir de 
Melo. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra. Próximo é o vereador 
Valdinei Eberton Borges Correia, que parabeniza o vereador Paulo pela sua curta 
passagem nesta Câmara, dando exemplo de como se faz política. Explana uma 
sugestão apresentada pelo amigo Frota, para que a administração adquira containers 
para colocar os lixos, sabendo que possuem muitos animais soltos nas ruas que 
rasgam as sacolas de lixos. Comenta que esteve presente na festa da Boa Vista e 
ressalta que precisam cada vez mais estarem presentes nesses eventos, para 
manterem as comunidades fortes. Também, manda seus votos de condolências aos 



familiares da Clenir de Melo. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra. 
Em seguida, faz uso da palavra o vereador Gleobeto Possamai, que parabeniza o 
vereador Paulo pelos seus trinta dias na Câmara e por mostrar a todo momento que 
possui opinião própria. Parabeniza a comunidade da Boa Vista, pela excelente festa 
que realizaram. Entre outras colocações, agradece e encerra seu pronunciamento. O 
presidente Zaimar, passa a presidência ao vice-presidente Ivonir Camargo Ortiz para 
que ele possa fazer uso da tribuna. O presidente Ivonir passa a palavra ao vereador 
Zaimar Claudiano da Costa, que faz suas saudações e agradece a participação do 
vereador Paulo nessa Casa, afirmando o quanto é satisfatória trabalhar com este 
vereador. Parabeniza a comunidade da Boa Vista pela maravilhosa festa que 
realizaram. Convida todos para festa do Arroio Ligeiro e do Cerro Grande, convida 
também para o jantar dançante da Linha Pinheiro. Entre outras colocações, agradece 
o espaço e encerra seu pronunciamento. O presidente Ivonir, devolve a presidência ao 
vereador Zaimar, que chama para fazer uso da tribuna o próximo, vereador Moacir de 
Oliveira Ortiz, que faz suas saudações e agradece o vereador Paulo pela parceria 
nesses trinta dias que esteve nessa Casa. Manda os votos de condolências aos 
familiares de Clenir de Melo e aos familiares de Flavio Neuman. Agradece ao 
secretário Mano por atender as estradas do Rincão Santa Cruz e pede para que ele 
atenda as propriedades daquela comunidade, antes do maquinário voltar para cidade. 
Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Próximo 
é o vereador Valdemir Nolli, que faz suas saudações e agradece ao vereador Paulo 
pela passagem nessa Casa, afirma que o esse vereador pode sempre contar com o 
partido Progressista. Sobre seu pedido de informação, fala que o vereador Biro havia 
lhe informado que a secretária tinha recuado da decisão de tirar a merenda escolar 
dos funcionários e professores, porem não informaram para escolas, fala que é uma 
situação triste, pois sabe que o município possui muitos empregos desnecessários, 
enquanto os auxiliares e professores não podem se alimentar na escola, acredita que 
tenha outras formas de economizar. Entre outras colocações, encerra seu 
pronunciamento. O vereador Ivonir, fala que esteve reunido com o secretário Edinho, 
secretária Luci e com o Prefeito, para pedir que recuassem dessa decisão, porém não 
foi proibido que os funcionários e professores se alimentassem na escola, foi pedido 
para que economizem e não tenha muita extravagância de comida, pois o recurso que 
vem para merenda escola é de 9 mil reais e está sendo gasto aproximadamente 20 mil 
reais, afirma que não teve nenhum documento oficial enviado para escolas e sim uma 
mensagem de whatsApp. Próximo é o vereador Romeu Lopes de Oliveira, que faz 
suas saudações e parabeniza o vereador Paulo pelo trabalho que fez nessa Casa 
nesses trinta dias. Comenta que recebeu várias ligações de funcionários e 
professores, sobre a merenda escolar, afirma que esteve conversando com a 
administração, onde lhe passaram que a merenda não foi proibida, porem pediram 
para que seja economizado, e se for necessário o secretário Edinho virá até essa 
Casa para se retratar sobre esse assunto. Manda os votos de condolências aos 
familiares do Seu Juca Camargo da Linha São Sebastião. Ressalta que conseguiu 
com seu Deputado mais 150 mil reais em verbas para secretaria da agricultura. Entre 
outras colocações, agradece e encerra. Após, faz uso da tribuna o vereador Paulo 
Sergio Alves de Quadros, que faz suas saudações e ressalta que gostaria de 
lembrar seus feitos durante esses trinta dias como vereador, inicia falando sobre suas 
proposições para o pontilhões da Vila Nova e Habitar Brasil e espera que até final do 
ano seja realizado esses pedidos, pois aquela população necessita, na sessão de 
hoje, apresentou uma proposição, que vem para valorizar os funcionários que estão 
recebendo seu salário básico, menor que o salário mínimo. Durante esses trinta dias, 
também esteve em Porto Alegre, onde conseguiu uma emenda através do assessor 



do Deputado Dirceu Franciscon de 100 mil reais para secretaria da saúde. Agradece a 
sua família que sempre lhe apoiou, a vereadora Adrina e ao Lauro pela cedência 
dessa vaga, as pessoas que acreditaram para que pudesse estar aqui hoje e aos 
colegas vereadores pelas palavras de carinho, agradece também, por todas as coisas 
que pode fazer pela população, as quais não teria conseguido sem o apoio do Ex-
prefeito Adelar Jandrey. Manda seus votos de condolências aos familiares de Clenir de 
Melo, aos familiares de Flavio Neuman, Seu Juca Camargo e também aos familiares 
do bebê Reinaldo Tariga. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu 
pronunciamento. Próximo é o vereador Alexandre Cardoso de Moreira, que faz suas 
saudações e parabeniza o vereador Paulo que vai sair dessa Casa, com a certeza que 
fez o melhor para Barros Cassal e principalmente aos seus colegas funcionários 
públicos, que através dessa proposição para uma Emenda à Lei Orgânica, onde fala 
em seu artigo que ninguém deve ganhar menos que um salário mínimo, afirma aos 
servidores que a luta não é fácil, mas pede para que não desistam, por essa Casa fará 
o possível para ajudar. Comenta que na sexta-feira esteve no plantão, o qual estava 
fechado e havia um senhor que faz hemodiálise esperando para ser levado para casa, 
desde às 16:00 horas, afirma que se preocupa com esse tipo de situação. O vereador 
Ivonir, fala que muito acontece de chegarem de Passo Fundo uma grande quantidade 
de pessoas do interior para serem levadas para casa, alguns terão que esperar até 
que o carro possa levar uma quantidade de pessoas e voltar para levar os demais, 
mas a secretaria está buscando e levando esses pacientes e o objetivo não é parar. O 
vereador Alexandre, retoma seu pronunciamento e entre outras colocações, 
agradece o espaço e encerrando. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente 
Zaimar declara encerrada a presente sessão às vinte horas e dezoito minutos. Sala 
das sessões, 13 de junho de 2022. Lavrada a presente ata, que depois de 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 


