
ATA Nº 032/2022

Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e quatro 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,  Moacir  de  Oliveira  Ortiz  e  Alexandre  Cardoso  de  Moreira  da
bancada Progressista, Adriana Fornari Landim da bancada do PSD. Ausente, vereador
Valdemir Nolli da bancada Progressista. A presente sessão teve início às dezenove
horas e vinte e um 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 031 do dia dezessete
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: Oficio n° 64/2022. Encaminha para
apreciação dos vereadores o Relatório de Monitoramento de Gestão em Saúde do 2º
Quadrimestre de 2022, bem como o Relatório do Sistema de Apoio ao Relatório de
Gestão do 2° Quadrimestre de 2022. Assinado pelo Secretário Municipal de Saúde
Joviano Zago. O presidente solicita que o secretário leia o Expediente do Legislativo:
Moção de Apoio ao chamamento de todos os aprovados na primeira fase do concurso
vigente da SUSEPE/RS, para que sejam convocados para a segunda fase (teste de
aptidão  física),  prevista  no  certame.  O  presidente  Zaimar  agradece  o  secretário
Valdinei e coloca a Moção de Apoio ao chamamento dos aprovados no concurso da
SUSEPE/RS em votação: E declara aprovada a Moção de Apoio por unanimidade
entre os presentes. Após, o presidente Zaimar passa para as explicações pessoais e
o primeiro a fazer uso da tribuna é o vereador Moacir de Oliveira Ortiz, que declina a
palavra. O vereador Romeu Lopes de Oliveira, também declina a palavra. Próxima é a
vereadora Adriana Fornari Landim, que faz suas saudações e ressalta que no último
dia  20  esteve  no  gabinete  do  Prefeito,  juntamente  com  entidades  públicas  e  da
sociedade civil  para a escolha da diretoria  do Conselho Municipal  dos Direitos  da
Mulher. Entre outras colocações, agradece e encerra. O vereador Alexandre Cardoso
de Moreira, que declina a palavra. Próximo é o vereador Ivonir Camargo Ortiz, que
faz suas saudações e parabeniza a Escola Carinha de Anjo pelo jantar realizado no
sábado retrasado e a todas as escolas que vem promovendo jantares. Parabeniza
também a diretora Ana da Escola Duque de Caxias pela domingueira.  Agradece a
Assessora  Legislativa  Sabrina  pelo  trabalho  realizado  nos  seis  anos  de  casa,
ressaltando a importância  do seu trabalho.  Parabeniza a Roberta Freitas que está
iniciando suas funções.  Agradece ao Secretário Joviano pela ajuda da saúde e os
trabalhos  prestados  ao  Elizio  que  veio  a  falecer  no  dia  de  ontem,  faz  suas
condolências. Entre outras colocações agradece e encerra. Em seguida, faz uso da
tribuna o Valdinei Eberton Borges Correia, que faz suas saudações e justifica sua
ausência na domingueira realizada pela Escola Duque Caxias. Se despede e deseja
sucesso a nova caminhada de Sabrina. Deseja a Roberta uma boa sorte no trabalho
que inicia. Lamenta a perda de Elizio e faz condolências à família. Deseja uma boa
semana e encerra seu pronunciamento. Próximo é o vereador Gleobeto Possamai,
que faz um agradecimento a colega Sabrina que está deixando a casa e deseja boas-



vindas a nova colega. 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 Sabrina pelo tempo que trabalhou
nessa  casa  e  sua  competência.  Deseja  boas-vindas  a  nova  secretária.  Faz  um
chamamento a toda população para que não deixem de votar neste segundo turno das
eleições,  respeitando  a  opinião  dos  demais.  Entre  outras  colocações,  agradece  o
espaço e encerra seu pronunciamento. O presidente Ivonir, devolve a presidência ao
vereador Zaimar, que passa a palavra ao vereador Moacir de Oliveira Ortiz,  o qual
faz suas saudações. Deseja muito sucesso a Sabrina e agradece ao ótimo trabalho
realizado e boas-vindas a Roberta. Manda seus votos de condolências aos familiares
de Giovana Armani dos Santos. Entre outras colocações, deseja boa noite a todos e
encerra  seu  pronunciamento.  Não  havendo  mais  assuntos  a  tratar,  o  presidente
Zaimar declara encerrada a presente sessão às dezenove horas e quarenta e seis
minutos.  Sala  das sessões,  24  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.

 


