
ATA Nº 034/2022

Ata da Sessão Ordinária do dia dezesseis de novembro 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,  Moacir de Oliveira Ortiz e Alexandre Cardoso de
Moreira  da  bancada  Progressista.  Ausente  vereadora  Adriana  Fornari  Landim  da
bancada do PSD.  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 033 do dia sete de novembro de 2022 em
votação e declara a mesma aprovada por unanimidade entre os presentes, assina a
presente ata e passa para que o secretário Valdinei assine. O presidente solicita que o
secretário leia o Expediente do Legislativo: REQUERIMETO, Alexandre Cardoso de
Moreira, vereador pela bancada progressista, requer pela segunda vez ao Secretário
de  Administração  para  remeter  a  esta  casa  cópias  de  documentos.  PEDIDO  DE
INFORMAÇÃO, Valdemir  Nolli,  Vereador da bancada Progressista pede explicação
aos secretários tanto de obras como da agricultura, o porquê do não funcionamento
dos horímetros das máquinas.  O presidente Zaimar agradece o secretário e passa
para  as  explicações  pessoais,  o  primeiro  a  fazer  uso  da  palavra  é  o  vereador
Gleobeto  Possamai,  que  faz  suas  saudações  e  faz  um  convite  para  festa  na
comunidade da Cascata, no dia 20. Agradece e encerra. Próximo é o vereador Moacir
de Oliveira que declina a palavra. Próximo a fazer o uso da palavra é o  vereador
Valdemir Nolli, que faz suas saudações e comenta sobre o seu pedido de informação,
que é impossível controlar os gastos das máquinas sem os horímetros, diz que se
fosse o secretário seria a primeira coisa que iria fazer, para saber quantas horas as
máquinas trabalharam e fazer o controle do combustível, diz não saber como pode
quebrar os horímetros das máquinas novas e se diz indignado, fala sobre o empenho
das despesas da Secretária da Educação, diz ser um valor muito alto para pagar a
uma  empresa  que  presta  serviço  à  administração,  por  se  tratar  apenas  de
manutenções de ônibus, sendo que foram contratados mecânicos para a prefeitura, e
questiona se o valor pago a esta empresa não é muito, diz que a frota da educação é
pequena e questiona qual será o valor das outras secretarias, fala que as cobranças
não  são  apenas  por  ser  da  oposição.  Entre  outras  palavras  agradece  e  encerra.
Próximo é o vereador Romeu Lopes de Oliveira que declina a palavra. Próximo a fazer
o uso da palavra é o  vereador Alexandre Cardoso de Moreira,  que faz as suas
saudações e solidariza as famílias que perderam seus entes queridos tragicamente
nesse final  de semana e deixa seus sentimentos,  faz um pedido ao Secretário de
Obras para que dê uma olhada na estrada de Rincão Santa Cruz e Cerca Velha, e faz
um  convite  para  um  evento  que  será  realizado  no  Clube  Aliança,  evento  gospel
promovido  pela  Igreja  Santuário  Bom  Jesus  dos  Milagres.  Agradece  e  encerra.
Próximo é  o  vereador  Ivonir  Camargo  Ortiz  que  declina  a  palavra.  Na  sequência
vereador  Valdinei  Eberton  Borges  Correia  que  também  declina  a  palavra.  Não
havendo mais assuntos a tratar,  o presidente Zaimar declara encerrada a presente
sessão às dezenove horas e trinta e nove minutos. Sala das sessões, 16 de novembro



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.  Roberta  de Freitas Borges,
Assessora Legislativa.


