
 

ATA Nº 04/2020 

 

4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA 2017 

- 2020  REALIZADA EM 23/03/2020. 

 

 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 
  

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte às treze horas reuniram-se 

nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro, em Sessão Ordinária 

os nobres Vereadores: Anderson Ramos Saggiorato, Marcia Raquel Rodrigues Presotto, 

Mariela Carla Rossetto, José Ivanês Moí Frizão, Rosimeri Rodrigues Machado, João Pedro 

Thiel, Joceli J. O. Dos Reis, Gelson Luis de Quadros, Adilson Castro Machado. Para a 

realização da 4ª Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte. Abertura: Em nome de Deus e 

das Leis Constituídas, o Presidente Vereador Anderson saudou a todos, agradeceu a presença 

do público e declarou aberta a presente Sessão. O Presidente vereador Anderson explicou que 

por meio de decreto por causa da covid-19 a sessão foi antecipada para as treze horas do 

mesmo dia. Em seguida solicitou a Vereadora Mariela a leitura de um trecho Bíblico. Dando 

início aos trabalhos o Presidente Vereador Anderson solicitou a Secretária Vereadora Marcia a 

leitura da Ordem do dia. Em andamento pediu que fosse realizado a inscrição para o grande 

expediente: Vereador Adilson, Vereadora Rosimeri, Vereadora Marcia, Vereadora Mariela. 

Seguindo o Presidente solicitou a Secretária a leitura do Projeto de Lei nº 090/2019- Inclui 

dispositivos na Lei municipal nº 1.851, de 18/06/2019 que “dispõe sobre as infrações e as 

sanções administrativas aplicáveis às condutas e às atividades lesivas ao meio ambiente 

estabelecendo o seu procedimento administrativo, institui órgãos de julgamento das infrações 

administrativas ambientais no âmbito do município, e dá outras providências.” O Presidente 

coloca em discussão, vereadora Márcia comenta que há uma comissão que acompanha esse 

projeto e que essa comissão ganhara um abono salarial para assim fiscalizar o mesmo, sendo 

que o presidente vereador Anderson ainda complementou que essa comissão é a única das 

comissões existente que não ganhava esse abono. Após colocado em votação foi aprovado 

por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 020/2020- 

“Institui o Programa Municipal de Combate e Prevenção da Dengue e dá outras providências”. 



O Presidente coloca em discussão, vereadora Marcia comenta que precisa que a prefeitura 

destine um funcionário que cuide da limpeza do cemitério, pois além da população cuidar das 

suas casas, os lugares públicos precisam ser cuidados. E também comentou sobre o esgoto 

não encanado da coabe. Vereadora Mariela também comentou que é um bom projeto e que 

precisa de conscientização. Vereador Ivanês em fala pediu que primeiro fosse realizada uma 

conversa e depois tomar mais providências como o uso da multa. Vereadora Rosimeri também 

comentou que além de todas essas precauções, fossem tomadas as medidas de implantes de 

lixeiras nas ruas para o maior cuidado ainda em combate a dengue. Vereadora Mariela 

salientou que conforme pedido da empresa que recolhe os lixos não serão mais postas lixeiras 

e sim conscientizado a população que o lixo só deve ser posto na rua em dia de coleta, para 

que o lixo não se espalhe devido ha ficar na rua por alguns dias. Vereador Adilson comentou 

também sobre a preocupação com o cemitério municipal devido ao acumulo de lixo e 

consequentemente de água, comentou sobre o mutirão de limpeza que foi realizada no 

cemitério, comentou sobre a multa com relação a limpeza de terrenos e sobre agentes de 

endemias, e que os responsáveis pelas fiscalizações deveriam também realizar mais os seus 

trabalhos. Presidente vereador Anderson esclareceu que é por regimento que o projeto ficou 

baixado e assim depois votado. Vereador Ivanês comentou sobre os valores das multas. Após 

colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do 

Projeto de Lei nº 021/2020- Autoriza o Município de Novo Barreiro, a realizar contratação 

emergencial de servidores dá outras providências. O Presidente coloca em discussão sendo 

que neste momento a vereadora Márcia comentou o projeto e explicou a importância da sua 

aprovação. Presidente vereador Anderson também comentou sobre essas contratações e a 

importância dessa aprovação. Após colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 

Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 022/2020- Concede abono aos 

agentes comunitários de saúde e dá outras providências. O Presidente coloca em discussão 

sendo que neste momento a vereadora Rosimeri explanou sua opinião favorável à aprovação, 

vereadora Marcia também explanou seu parecer favorável. Presidente vereador Anderson 

também comentou sobre esse projeto. Após colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 023/2020- Autoriza o Município de Novo Barreiro a aderir ao 

Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONISA-e dá outras providências. O Presidente coloca 



em discussão sendo que neste momento a vereadora Marcia explanou sua explicação sobre o 

projeto, sendo favorável à aprovação, após a vereadora Mariela relatora da comissão de 

Orçamento, justiça e redação deu seu parecer favorável a aprovação, Presidente vereador 

Anderson também comentou sobre esse projeto. Após colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 024/2020- Autoriza o 

Município a realizar contratação emergencial de profissionais da saúde visando estruturar o 

serviço municipal de saúde para atendimento às situações decorrentes da pandemia decorrente 

do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. O Presidente coloca em discussão 

sendo que esse comenta a importância da aprovação do projeto referente a pandemia, 

vereadora Marcia comenta quais são os contratados e como serão contratados, vereador 

Gelson também comentou a importância do projeto e parabenizou ao poder público pela 

iniciativa em prevenção a pandemia, pediu a conscientização de todos para com os cuidados 

da contaminação do coronavírus. O Presidente coloca em votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Resolução nº 003/2020- 

Dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no 

âmbito da Câmara de Vereadores de Novo Barreiro/RS. Presidente vereador Anderson 

explanou que a casa ficara fechada no decorrer de 15 dias sendo que todos ficarão a 

disposição caso precisar em decorrência de emergência. O Presidente coloca em discussão e 

em votação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente suspendeu a sessão por dois 

minutos. Retomando os trabalhos o Presidente solicitou a leitura do pedido de INDICAÇÃO 

Nº 001/2020-Do Vereador Adilson Castro Machado. Indica a Mesa Diretora para que realize o 

repasse do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do duodécimo mensal para aquisição de 

álcool gel, máscaras, testes para COVID-19 e cestas básicas para as famílias carentes e 

integrantes do Bolsa Família. Ainda o Vereador pede a sensibilidade dos demais colegas 

nobres vereadores a fim de que cada um auxilie na aquisição dos produtos acima 

mencionados com a doação ao equivalente a 50% do salário de vereador. Presidente referiu 

que será remetido ao executivo. Justificado em plenário: vereador Adílson colocou que fez 

sua indicação para ajudar quem não tem condições de comprar álcool gel e máscara para 

prevenção do coronavírus. Falou também que gostaria que todos os vereadores aderissem à 

sua indicação para poder ajudar pessoas que não estão trabalhando, como faxineiras, diaristas 



e outros serviços, devido a parada por coronavírus e também não tem condições de se manter, 

por isso ajudar comprando cestas básicas para ajudar essas pessoas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Grande expediente: Com a palavra vereador Adílson, usou seu espaço para pedir que toda a 

população para que fiquem em casa, e que escutem as orientações e se cuidem também devido 

a visitas, tanto recebidas como os que pensam em sair, para que se puderem fiquem em casa 

preservando a suas vidas e de seus familiares ressaltou sua indicação e agradeceu. Com a 

palavra vereadora Rosimeri, destacou que em vista a seus familiares pediu ao secretário de 

obras para que dê uma olhada em uma estrada com difícil acesso, ainda mais por causa de 

problema de saúde dessas pessoas que moram nessa rua, ressaltou o pedido de cuidados 

devido ao coronavírus, e agradeceu. Com a palavra a vereadora Márcia, colocou que devido a 

pandemia está em falta o álcool gel e que não vai ser fácil conseguir, parabenizou a todos 

ligados a saúde pelo trabalho devido ao vírus, colocou também que devido a safra muita gente 

não pode parar agora, então pediu que quem puder ficar em casa e que tiver álcool doe a quem 

tem fundamental importância em ficar trabalhando, que quem estiver em casa use muito sabão 

e água, fez uma colocação devido a saúde mental também principalmente em idosos, que não 

entendem tão bem a gravidade do problema, pediu para que não parem os atendimentos a 

outras gravidades doentias das pessoas e não só ao coronavírus, pedindo também quem deem 

uma atenção a mais com a vacinação da gripe. Pediu cuidado para as pessoas devido aos 

golpes que estão saindo com relação as tudo o que estiver ligado ao coronavírus, como ajudas 

financeiras ou remédios sem indicação médica. Com a palavra vereadora Mariela, também 

colocou para que os cuidados com o coronavírus sejam tomados, para que quem puder fiquem 

em casa, cuidados com as visitações, fazer cada um a sua parte, já que a saúde da nossa região 

não tem muita estrutura, parabenizou a saúde do município pelo empenho e pela 

disponibilidade. Parabenizou o presidente pela disponibilidade de recurso e o vereador 

Adílson também pela indicação, também indicou para que usem esse tempo para dar um 

cuidado maior com suas famílias. No espaço do líder vereador Ivanês se manifestou devido ao 

decreto, colocando que as pessoas devem ficar em casa, mas que isso não são férias e sim um 

período de cuidados, ainda mais com a BR atravessando a cidade e que sempre que comprar 

novas mercadorias tomar os cuidados de limpeza, cuidar também com toda a família, devido 

ao isolamento. Ressaltou a chegada do inverno e a preocupação devido a doença. Com espaço 



de líder vereador Gelson complementando a questão dos cuidados com a doença, e com as 

vistas de pessoas de fora, e das grandes capitais para cá, pedindo para que se cuidem e fiquem 

em casa, mesmo quem veio de fora. Ainda no espaço de líder vereador Adilson, parabenizou o 

executivo devido aos cuidados que já estão sendo tomados com relação a epidemia, situou 

também sobre a nota que o hospital de passo fundo, sobre exoneração de profissionais da 

saúde da zona de risco que pediram para serem afastadas, então é um fato preocupante, devido 

a falta que essas pessoas sambem vão fazer. Encerramento: E não havendo mais nada a tratar 

o Presidente Vereador Anderson agradeceu a presença de todos e declarou encerada a presente 

sessão. E esta ata redigida pela Assessora da Presidência Eloisa Brancher que após lida e 

aprovada será assinada pelo Presidente, Secretária e demais Vereadores presentes. 
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