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6ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA 2017 

- 2020  REALIZADA EM 13/04/2020. 

 

 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 

  

Aos treze 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, Claiton 

Ribeiro da Silva, Mariela Carla Rossetto, José Ivanês Moí Frizão, Claudemir Antonio Nunes 

Andriolli, Paulo Cesar Klein, Gelson Luis de Quadros e Adilson Castro Machado. Para a 

realização da 6ª 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 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 José Ivanês Moí Frizão, 

Vereador Adilson Castro Machado, Vereadora Mariela Carla Rossetto. Seguindo o Presidente 

solicitou a Secretária à leitura da Ata nº 001/2020 da Sessão Extraordinária do dia 27 de 

Janeiro de 2020. O Presidente coloca em discussão, e em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 002/2020 da Sessão 

Extraordinária do dia 12 de Fevereiro de 2020. O Presidente coloca em discussão, e em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 

003/2020 da Sessão Extraordinária do dia 17 de Fevereiro de 2020. O Presidente coloca em 

discussão, e em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Após o 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 Presidente coloca em discussão, sendo que o Presidente 

Vereador Anderson fez sua explanação explicativa a respeito do referido projeto. Após 

colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Seguindo o Presidente solicitou a 

leitura do pedido de indicação nº 003/2020- Do Vereador José Ivanês Moi Frizão. Indica ao 

Poder Executivo, especificadamente a Secretaria de Obras do Município que ao proceder à 

abertura de estradas municipais as mesmas sejam de largura mínima de 7 a 8 metros, diante da 

grande circulação de veículos e maquinários agrícolas de grande porte, não sendo mais 

cabível estradas de largura de 4 metros. Justificativa em plenário: José Ivanês colocou que em 

conversa com o Secretário de obras que as estradas estão em péssimo estado como a da Linha 

Vargas, outro ponto é que os maquinários agrícolas que circulam por essas estradas são muito 

maiores devido às novas tecnologias. Após o Presidente solicitou a leitura do pedido de 

indicação nº 004/2020- Do Vereador José Ivanês Moi Frizão. Indica ao Poder Executivo para 

que encaminhe ao Poder Legislativo Projeto de Lei autorizando a isenção do pagamento do 

serviço de silagem e gobby para plantio da pastagem. A apresentação da referida indicação 

justifica-se para auxiliar aos agricultores que vem passando por dificuldades no seu setor 

diante da estiagem e dos decretos que vem sendo publicados tanto no âmbito municipal 

quanto estadual pela pandemia do COVID- 19. Justificativa em plenário: José Ivanês coloca 

que esta indicação foi feita devido durante a estiagem à silagem estar em má qualidade, sendo 

que o custo para a realização da silagem é alto, custeando lonas, adubos e sementes, por tanto 

pede a isenção do valor das horas máquinas. Vereadora Marcia, Vereadora Mariela, Vereador 

Adilson, Vereador Gelson e Vereador Paulo deram seus pareceres favoráveis a esta Indicação, 

Vereador Claudemir declarou apoio do Partido PP, Vereador Claiton também declarou apoio a 

essa Indicação por ajudar os agricultores, todos pediram para participar da Indicação. Após o 

Presidente solicitou a leitura do pedido de indicação nº 005/2020- Da Vereadora Marcia 

Raquel Rodrigues Presotto. Indica ao Poder Executivo por intermédio da EMATER a compra 

e distribuição de sementes de batatinhas e cebolas para os agricultores do Município, tendo 

em vista que nosso município é extremamente agrícola e a estiagem combinado a pandemia 

do COVID- 19 vêm trazendo grandes prejuízos a nossa comunidade. Este pequeno gesto é 

uma forma das pessoas produzirem o próprio alimento, já que segundo os técnicos da 



EMATER a plantação de 10 Kg de batatinha se colherá em média 100 kg, sendo que a área de 

plantio para essa quantidade é bem reduzida, em média 10 metros. Esta indicação é de grande 

relevância, pois seria uma maneira das pessoas produzirem seu próprio alimento que além de 

gerar economia financeira traz benefícios para a saúde, por ser um produto livre de 

agrotóxicos e outros poluentes. Dando continuidade o Presidente solicitou a leitura do pedido 

de indicação nº 006/2020- Do Vereador Adilson Castro Machado. Indica ao Poder Executivo 

para que verifique a viabilidade de pagamento de adicional de insalubridade as Agentes 

Comunitárias de Saúde bem como aos demais servidores da área que não recebem ainda o 

referido adicional, pois são todos servidores que se encontram a frente do combate da 

epidemia do COVID- 19 e da dengue. Após o Presidente solicitou a leitura do pedido de 

indicação nº 007/2020- Da Vereadora Marcia Raquel Rodrigues Presotto. Indica ao Poder 

Executivo para que viabilize projeto autorizativo para efetuar gastos com a aquisição de uma 

cesta básica, com gás, a todos os trabalhadores informais, cujos não estejam recebendo o 

auxílio de bolsa-família, nem cadastrados junto ao CADÚNICO, obedecendo-se os critérios 

de seleção que o Governo Federal utiliza na concessão do auxílio emergencial. GRANDE 

EXPEDIENTE: Vereador José Ivanês Moí Frizão, fez sua explanação comentando que teve 

uma conversa sobre semente de milho vencida, que seja explicado ao público o que vai 

acontecer com a semente e como a Prefeitura vai realizar uma nova entrega, comenta também 

sobre sua indicação que pede pela melhoria de estradas que essas deveriam ter acontecido 

ainda em dezembro e janeiro, onde o trafego nas estradas é muito menor, e essas são muito 

estreitas para tantas máquinas, comenta sobre a Indicação das horas de gobby e silagem por 

ser muito importante devido a tudo o que está acorrendo. Vereador Adilson Castro Machado 

com a palavra explanou sobre sua Indicação para o auxílio em insalubridade para os agentes 

comunitários de saúde devido à exposição dos mesmos, diante de todas essas epidemias que 

estamos passando. Vereadora Mariela Carla Rossetto com a palavra fez um pronunciamento 

sobre a sua saída do Partido dos Trabalhadores (PT) e ingresso ao Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB), colocando que sua saída se deve por não concordar com o que a 

administração do partido pensa e também não apoia o consenso, ressalta que todos conhecem 

o seu trabalho como Vereadora, sempre procurou entender e ajudar a todas as classes que 

existem em nosso município, por isso entrou na política, para ajudar as pessoas a conseguirem 



estradas, serviços e a qualidade de vida das pessoas, saúde e entre outras, pede para que haja a 

construção de uma área industrial para que se tenha mais renda e mais empregos em nosso 

município, comenta que o poder de dentro da Prefeitura é sempre o mesmo durante uns vinte 

anos e que esses tem medo de perder o poder, vão em busca de um dos que ainda não conhece 

o que acontece para entrar e ajudar, por isso comenta que é contra o consenso devido que 

sempre ficam os mesmos no poder, por isso o povo tem direito de voto, para escolher e mudar 

isso, exercer a democracia, é a favor do povo e dos representantes de comunidade, por isso 

pede que entendam a mudança e que se isso não acontecesse não seria verdadeira com o povo. 

Faz um pedido devido a visitas a Linha Progresso sobre as estradas que estão em péssimo 

estados quase intransitáveis. No espaço de líder Vereadora Marcia comenta que a Indicação 

do Vereador José Ivanês é muito boa devido a ajuda dos agricultores, comenta também sobre 

a sua Indicação sobre o plantio de batatinha, em outra indicação e em conversa com a 

população pede que sejam ajudadas as pessoas que não recebem nenhum subsídio e que estão 

em vulnerabilidade social, comenta que o que mais a entristece é a saída da fábrica que ficava 

aqui em Novo Barreiro, devido ao desemprego e o descaso que teve com relação à saída 

desses funcionários e dessa fábrica do município. Relata que o município está perdendo para 

os municípios vizinhos sem área industrial e perdendo essas chances de emprego. Comenta 

que tem que ter planejamento melhor com relação a isso e não somente com quem está dentro 

da prefeitura. Com a palavra Vereador Claudemir no espaço de líder, faz um apelo para que a 

população fique em casa, se cuidem e que tomem todos os cuidados para que isso não chegue 

aqui e não afete nenhum dos nossos munícipes e principalmente nenhum dos nossos idosos. 

Comenta que sobre a fábrica, existe um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 

que apoia tudo o que acontece nessa área, porém existem atas que registram que a fábrica não 

cumpria com todas as exigências necessárias, com o que o município pedia para dar um 

investimento, sendo que não atingiram o número mínimo de funcionários e mesmos assim foi 

contribuído com luz e espaço. Sugere que tomem mais conhecimentos para explicar essa 

causa a população, pois esses investidores são fortes e não coitados. Pede para que ajudem 

quem precisa esclarecer dúvidas sobre os auxílios que estão sendo disponibilizados, 

principalmente na causa dos agricultores de baixa renda. Em espaço cedido a Vereadora 

Mariela, comenta que devido a informações do Sindicato ainda tem um projeto no congresso, 



para ver o que vai acontecer devido as aposentadorias e auxílios de agricultores. Vereadora 

Marcia comenta que em pesquisa teria um parágrafo que comenta que agricultores com renda 

por pessoa de até quinhentos e onze reais teriam sim o direito de auxílio desde que consigam 

comprovação dessa renda, por serem isentos de contribuição. Comenta que em conversa com 

donos da fábrica, foram atrás de auxílio para ajudar com colocação de luz na parte de fora da 

fábrica onde não foi atendido, porém em pavilhão que trabalham três ou quatro pessoas ai sim 

tudo pode, luz espaço e tudo mais. Vereador Claudemir comenta que não é fácil de manter 

uma fábrica em qualquer que seja o município, vejam, por exemplo, Sarandi com a fábrica 

Dakota, por isso diz para procurarem solução e parem de apontar defeitos e culpados. 

Presidente vereador Anderson ressalta que ira atrás de informações e que essas serão 

divulgadas no programa informativo da câmara de vereadores para os munícipes interessados. 

Por espaço de líder vereador Adilson coloca que sobre a siada da fábrica do município, essa 

não cumpria com muitas das exigências necessárias para permanência da mesma aqui, porém 

a prefeitura realizou sim muitas melhorarias no espaço como pintura, cercamento de terreno, 

nova instalara ele trica, sendo que esse não estavam retornando, e pede que se construa sim 

um bairro industrial para empresários do nosso municio. Vereador Claudemir pede espaço 

para comentar que essa era sua linha de pensamento e que se for pesquisar a sim mais de 

quinze empreendedores do município que geram renda para serem investidos. Que calçados é 

um ramo muito perigoso. Vereadora Márcia também pede espaço para que sejam ajudadas 

todas as empresas do município, porém ficou um ano em haviam possibilidades do 

fechamento, e que não haviam procurado outras empresas para colocar nesse lugar e manter 

os empregos. Vereador Adilson coloca que é melhor o investimento em nosso município, e 

não levar mão de obra barata e retorno para outros municípios. Vereadora Mariela com espaço 

comenta que se precisa parar de ajudar meia dúzia. No espaço de líder vereador Paulo 

comenta quer ninguém é contra emprego, ninguém quer que alguém fique sem emprego, e 

que se fossem investidos todas essas verbas em empresas do município ao invés d investir em 

empresas que levam os retornos embora, seria muito melhor e esses empregos seriam 

duradouros e o retorno seria para a comunidade. Vereador Claudemir pede a palavra para 

questionar qual a participação dos donos da fábrica com o município? Em quantas festas de 

comunidade eles vieram participar? Que cada um tem que cumprir com suas obrigações, 



sendo proprietário ou sendo empregador, Vereador Paulo dando continuidade disse que deve 

se investir mais sim em nossos comerciantes. Vereador Claiton comenta que cada um deve 

prestar mais atenção devido a comentários, citou uma fala do ex-ministro da saúde, onde disse 

que notícia ruim é o que se vende, que ninguém está vendo o que foi bom para o nosso 

município, quantos chiqueiros foram postos nessa legislatura, quantos empregos foram 

conseguidos fora do município, quem comentou da reforma do posto de saúde da Linha 

Biriva. 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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