
ATA Nº 031/2022

Ata da Sessão Ordinária do dia dezessete de outubro 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,  Valdemir  Nolli  e  Alexandre  Cardoso  de  Moreira  da  bancada
Progressista, Adriana Fornari Landim da bancada do PSD. Ausente, vereador Moacir
de Oliveira Ortiz da bancada Progressista. A presente sessão teve início às dezenove
horas  e  vinte  e  cinco  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, visitantes e aos que estão assistindo via
Facebook.  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 030 do dia
dez de outubro 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
solicita  que  o  secretário  leia  as  Correspondências  Diversas:  REQUERIMENTO.  A
Escola  Municipal  de Ensino Fundamental  Engenheiro  Álvaro  Leitão,  vem por  meio
deste pedir uma contribuição financeira para a realização do 1º Festival dos Pastéis.
AGRADECIMENTOS.  A Escola  Castro Alves  agradece a colaboração de todos os
vereadores pelos patrocínios para a realização de Projetos necessários para os alunos
e colocam-se a disposição para qualquer proposta de parceria. CONVITE. A Família
de Nazaré convida para o Jantar Baile Nazaré 30 anos, dia 05 de novembro, as 21
horas,  no  Salão  Paroquial  de  Barros  Cassal.  O  presidente  Zaimar  agradece  o
secretário Valdinei  e convida para fazer uso da tribuna livre, a  Professora Cinara
Francisca Nunes da Rosa, que faz suas saudações e em nome da EMEI Carinha de
Anjo, agradece a todos que se fizeram presente no jantar do dia 15 de outubro, onde
se comemorou os 32 anos de história da escola. Afirma que ninguém constrói nada
sozinhos,  então,  agradece  as  famílias,  patrocinadores,  divulgadores  e  toda  equipe
Carinha  de  Anjo  que  apoiaram  para  que  essa  festa  acontecesse.  Entre  outras
colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento.  O presidente Zaimar
agradece  a  Professora  Cinara  e  não  havendo  mais  assuntos  a  tratar,  todos  os
vereadores declinam a palavra e o presidente declara encerrada a presente sessão às
dezenove horas e trinta e três minutos. Sala das sessões, 17 de outubro 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.




