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5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA 2017 

- 2020  REALIZADA EM 08/04/2020. 

 

 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 

  

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte às dezoito 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, Claudemir Antonio 

Nunes Andriolli, Joceli J. O. Dos Reis, Gelson Luis de Quadros, Adilson Castro Machado. 

Para a realização da 5ª 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. Em seguida solicitou a Vereadora 

Rosimeri 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: Presidente Vereador Anderson. 

Seguindo o Presidente solicitou a Secretária a leitura do Projeto de Lei nº 025/2020- Abre 

crédito especial e indica recursos dentro do orçamento corrente e dá outras providências. O 

Presidente coloca em discussão sendo que neste momento o Presidente Vereador Anderson faz 

uso da palavra para explicar que entrou em votação por acordo de bancada, vereadora Márcia 

também fez uso da palavra para explicar que essa é a primeira emenda quem vem para o 

município para enfrentamento da pandemia de coronavírus. Após colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 

026/2020- Reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinadas 

nos Decretos Municipais nº 013/2020, de 16/03/2020; 015/2020, de 17/03/2020; 018/2020 de 

24 de março de 2020 e 020/2020 de 02 de abril de 2020, autoriza a prorrogação de 

vencimentos dívidas de natureza tributárias e não tributárias do exercício de 2020 e dá outras 

providências. O presente projeto foi baixado para análise. Após a Presidente solicitou a leitura 

INDICAÇÃO Nº 002/2020- Da Vereadora Rosimeri Rodrigues Machado. Indica ao Poder 



Executivo para que realize a doação de um terreno para construção de sede própria do 

Conselho Tutelar. Indica também que o Poder Executivo, por meio do departamento de 

engenharia elabore o projeto de construção da sede para que os Edis possam buscar recursos e 

emendas parlamentares para auxiliar na construção do imóvel. Justificada em plenário: com a 

palavra a vereadora Rosimeri colocou que pediu para que o município conceda uma área para 

construção da sede do conselho tutelar, pois são trinta anos que esse funciona como proteção a 

muitas crianças no município. Grande Expediente: o presidente passa os trabalhos da mesa 

para o vice-presidente, após lhe é concedida o uso da palavra, saudando a todos, usou da 

palavra para explicar sobre o comitê de enfrentamento ao coronavírus, e comentando sobre 

todas as medidas e sobre decretos fala sobre a passagem de equipes pelo no comércio em 

geral para orientação sobre medidas a serem seguidas para o atendimento do publico. 

Agradeceu a administração pelo empenho em fazer a canalização de água da linha progresso, 

já que lá havia muita falta de abastecimento. No espaço de líder vereadora Márcia, saudou a 

todos e comenta sobre auxilio emergencial, pede que seja disponibilizado mais informações 

no site da câmara, comenta também sobre os requisitos necessários para inscrição no 

programa. Vereador Anderson já nos seus trabalhos de presidente da mesa também comentou 

que é preciso manter a calma devido a muita procura do programa o sistema está lento. No 

espaço de líder vereador Claudemir comenta que esse problema de saúde é grave, pois afeta 

todo o sistema sem ter como escapar para outra cidade, por isso pede calma e pede que a 

população tome os cuidados para não haver uma concentração muito alta de doentes sem 

poder ter atendimento. 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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