
ATA Nº 035/2022

Ata da Sessão Ordinária do dia vinte um 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 e vereadora Adriana Fornari Landim da bancada do
PSD. A presente sessão teve início às dezenove horas e quatorze 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 034 do dia dezesseis de novembro 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:CONVITE,  IV  Baile  a  Moda  Antiga,  dia  26/11,  no
Clube Aliança. CONVITE, formatura da pré-escola na comunidade de Linha
Ceccon,  dia  06/12/2022.  CONVITE,  solenidade  de  formatura  do  9°  ano  da
E.M.E.F  São  Francisco,  no  dia  09/12/2022.  ABAIXO-ASSINADO,  Políticas
Públicas em defesa a vida dos animais e controle de natalidade. 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.  O
presidente Zaimar  agradece o secretário  e  passa para as explicações pessoais,  o
primeiro a fazer uso da palavra é o vereador Valdinei Eberton Borges Correia, que
faz suas saudações e deixa uma ressalva ao excelente campeonato de futebol  de
salão,  parabeniza  a  associação  pela  organização  no  evento,  pela  integração  do
público, foi um evento o qual esteve ligado diretamente, tem muito prazer em participar
da associação e também dos jogos, teve sete times envolvidos por ser uma área que
gosta e costuma dar muita atenção, e para mostrar para a administração que vale a
pena investir  no  esporte do município,  pois  a população  se fez  presente,  e  é um
evento que não pode faltar, é uma chave para que as crianças não entrem no caminho
errado. Entre outras palavras, agradece e encerra. Próximo é o  vereador Gleobeto
Possamai, que faz suas saudações e um agradecimento ao pessoal da Cascata pela
festa  que  teve,  no  dia  de  ontem,  parabeniza  aos  organizadores  e  agradece  pela
recepção,  deixa  também  uma  palavra  sobre  o  campeonato,  parabeniza  aos
organizadores, e que o esporte prova ao nosso município que vai além, pois tem os
dois filhos que participaram do campeonato, e diz estar junto com os colegas para
abrir a Secretaria de Esporte no município, pois farão muito mais coisas dentro do
esporte. Agradece e encerra. Próximo é o vereador Moacir de Oliveira Ortiz, que faz
suas saudações, e se diz muito satisfeito pois depois de tanta luta dele quanto dos
colegas, polo quebra-molas na Vila Beija-flor, pois quem acompanhava sabia o risco
devido a velocidade em que desciam ali,  hoje esteve acompanhando o transito que
estava calmo devido essas obras, agradece ao executivo por entender que as famílias
que moram ali corriam risco, é um investimento com pouco valor e que está agora
aguardando a Ceferino Barbosa, que está um problema sério, mas que espera que o 



executivo olhe com bons olhos e logo atenda,  para tranquilizar  as famílias que ali
residem.  Faz  seus  votos  de  condolências  às  famílias  que  perderam  seus  entes
queridos em acidente nessas últimas semanas, filho do Caubi da Motta, filho do seu
Aldori  e  o  filho  dos  seu  Laides,  que  Deus  de  força  e  coragem  aos  familiares.
Parabeniza o campeonato que foi um sucesso, parabeniza Dinei e Alexandre, também
o Sicredi  e  aos organizadores,  pois  foi  um sucesso e  o pessoal  esteve presente,
parabeniza também o pastor Rafael que fez um ótimo evento. Agradece e encerra.
Próximo é o vereador Valdemir Nolli, que declina a palavra. Na sequência quem faz o
uso da palavra é o vereador Romeu Lopes de Oliveira, que faz suas saudações e
reforça o convite para o baile da Linha Ceccon que será dia 24, fala também sobre os
quebra-molas, que fez um pedido já faziam dois anos, que todos os vereadores se
empenharam, passou lá no dia de hoje e ficou muito bom, e faz um pedido para que
façam a pintura destes para melhor sinalização, agradece ao pessoal do executivo por
terem feito e lamenta não terem feito antes pois o custo é baixo e foi realizado em dois
dias. Entre outras palavras, agradece e encerra. Próxima a fazer o uso da tribuna é a
vereadora Adriana Fornari Landim, que faz suas saudações e em primeiro momento
justifica sua ausência na última sessão, que foi por motivos de saúde e parabeniza os
organizadores  do  evento  outubro  rosa  e  novembro  azul  que  aconteceu  no  Salão
Paroquial, parabeniza aos enfermeiros Anderson, Marcos e a Josi, os demais técnicos
de enfermagem e as agentes de saúde e a todos que se empenharam para que o
evento acontecesse, onde teve depoimentos de superação de quem venceu o câncer
e de quem está em tratamento, foi um evento de grande valia com depoimentos muito
emocionantes, parabeniza e agradece ao legislativo pelo coffee break, que poderia ser
melhor,  mas  que  em  outro  momento  eles  possam  contar  com  o  legislativo  e  os
vereadores para que possam oferecer algo melhor, parabeniza também as equipes do
campeonato,  aos  campeões  e  a  todos  que  participaram,  para  que  fizessem  um
campeonato de grande estilo,  é de grande valia  que o executivo pode apostar  no
esporte em Barros Cassa, parabeniza a associação, o Sicredi e funcionários que não
mediram esforços para estar lá fora do horário de trabalho, para que o campeonato
acontecesse da melhor forma, endossa as palavras do vereador Moacir, que também
esteve conversando com Jairo a respeito dos quebra-molas, que foi uma reivindicação
dela também, do dia 18 de outubro de 2021 a proposição, os quebra-molas estão no
padrão, que logo acostumam com estes e que antes tarde do que nunca, fala também
dos  desníveis  dessa  rua,  e  que  a  Corsan  repassou  que  o  pó  de  brita  eles
disponibilizam e que se a prefeitura disponibilizar mão de obra poderão arrumar os
desníveis, que a Corsan entende que foi por causa da água, e pede para que façam
um pedido de todos os vereadores e enviar para o Secretário de Obras esse pedido,
pede para que tenha placas anunciando que caminhões com cargas sejam desviados.
Convida para o Baile a Moda Antiga, convida também para a capacitação do dia 29,
para todos os integrantes do COMDIM e estende o convite a todos os vereadores e a
rede  de  apoio  que  queiram  participar,  agradece  ao  convite  especial  da  Escola
Gonçalves Dias para a formatura da pré-escola.  Entre outras palavras, agradece e
encerra.  Próximo  é  o  vereador  Alexandre  Cardoso  de  Moreira,  que  faz  suas
saudações e parabeniza sua igreja Santuário Bom Jesus dos Milagres,  através do
bispo Rafael pelo evento que teve no sábado, com bandas gospel, com as pessoas
orando ao Senhor e buscando conforto, que as pessoas saem leves e que temos que
sempre buscar a Deus, entre outras palavras, parabeniza a associação pelo excelente
serviço prestado, pelo campeonato que foi sucesso, pois no início levaram como um
desafio e conseguiram fazer um excelente campeonato, parabeniza especialmente ao 



Mauricio do Sicredi e toda sua equipe pela entrega, parabeniza aos campeões, ao
Dinei que foi campeão de duas categorias, são pessoas que também se entregam ao
esporte, da mesma forma parabeniza a torcida que em todo campeonato se fizeram
presente.  No  decorrer  da  semana  será  feita  as  prestação  de  contas  de  todo  o
campeonato, que logo haverá o campeonato de futebol de campo, parabeniza a todos,
as equipes pela dedicação, que mais uma vez ficou provado que o povo de Barros
Cassal gosta de esporte, afirma que continuarão investindo, a escolinha também, pois
devemos continuar incentivando a juventude e as crianças, para complementar diz que
a juventude está vulnerável a tudo que há de ruim e que tendo uma orientação nesse
sentido,  sendo responsável,  vai  ser o diferencial  lá  na frente.  Agradece e encerra.
Próximo é o vereador Ivonir Camargo Ortiz, que faz suas saudações e parabeniza o
campeonato,  a  associação,  e  o  Sicredi,  e  que  o  campeonato  tem que  existir,  foi
batalhado muito para que acontecesse e a associação surgiu, que se estivesse na
administração esse campeonato tinha saído, foi um sucesso, nem em outras cidades
teve tanto sucesso, não haviam seguranças, foram utilizados juízes do município e de
Soledade, parabeniza o pessoal da escolinha que foram quatro categorias, pessoas
que saíram da escolinha e estavam brilhando no campeonato, é um trabalho que deve
ser desenvolvido em Barros Cassal. Da mesma maneira que seu Moacir, agradecer
aos quebra-molas, agradece ao pessoal da administração, espera que seja feito na
Ceferino Barbosa,  onde na semana passada vidas  foram ceifadas tragicamente,  e
pede para o Mano e os engenheiros para que revejam um quebra-molas ou redutor de
velocidade em frente ao Mercado Costa, por ser uma esquina muito perigosa, onde
frequentemente há acidentes, faz também um pedido ao Mano para que coloque terra
nos canteiros em frente a lotérica, que o pessoal da Corsan disponibilizará grama para
plantar. Agradece a Secretaria de Obras que fez a 422, pois como já havia falado, é a
estrada utilizada por várias comunidades. A poda de árvores que haviam ficado galhos
mas que já foram removidos. Entre outras palavras, agradece e encerra. Não havendo
mais assuntos a tratar, o presidente Zaimar declara encerrada a presente sessão às
dezenove horas e cinquenta e quatro minutos. Sala das sessões, 21 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.


