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

- 2020  REALIZADA EM  20/04/2020. 

 

 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MÁRCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 
  

Aos vinte 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, Adilson Castro Machado. Para a 

realização da 7ª 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, Vereadora Mariela, 

Vereadora Marcia, Vereador Paulo, Vereador Claiton, Vereador Gelson, Vereador Claudemir. 

Seguindo o Presidente solicitou a Secretária a leitura da Ata nº 004/2020 da Sessão 

Extraordinária do dia 26 de Fevereiro de 2020. O Presidente pediu a suspensão da leitura da 

referida ata, concedida pelos vereadores. Em seguida coloca em discussão e em votação, o 

qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura da Ata nº 001/2020 

da Sessão Ordinária do dia 02 de Março de 2020. O Presidente pediu a suspensão da leitura da 

referida ata, concedida pelos vereadores. Em seguida coloca em discussão e em votação, o 

qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura da Ata nº 002/2020 

da Sessão Ordinária do dia 09 de Março de 2020. O Presidente pediu a suspensão da leitura da 

referida ata, concedida pelos vereadores. Em seguida coloca em discussão e em votação, o 

qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura da Ata nº 003/2020 

da Sessão Ordinária do dia 16 de Março de 2020. O Presidente pediu a suspensão da leitura da 

referida ata, concedida pelos vereadores. Em seguida coloca em discussão e em votação, o 

qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei 



nº 019/2020- Autoriza o Município a Receber Imóvel em doação, destinado à Avenida Novo 

Barreiro, criado pela Lei Municipal nº 1.906-2020 e dá outras providências. O Presidente 

coloca em discussão, sendo que o presidente vereador Anderson fez sua explanação 

explicativa. Após colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a 

Presidente solicitou a leitura do pedido de INDICAÇÃO Nº 008/2020- Da Vereadora Mariela 

Carla Rossetto. Indica ao Poder executivo para que continue oferecendo merenda escolar a 

fim de que sejam disponibilizados os referidos mantimentos, por meio de cesta básica, as 

famílias carentes dos alunos de cada comunidade escolar. Justificativa em plenário. Após a 

Presidente solicitou a leitura do PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 001/2020- Da Vereadora 

Marcia Raquel Rodrigues Presotto, a qual solicita o seguinte pedido de informação: No mês 

de outubro de 2019 houve a aprovação do Projeto de Lei n° 071/2019 que autorizava o Poder 

Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal até o valor de 

R$2.567.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e sete mil reais), no âmbito do programa 

FINISA. Considerando que até o momento não houve novas informações com relação a 

operação acima referida requer que sejam respondidos os seguintes pedidos: a) A operação de 

crédito foi realizada? Em caso positivo em qual data foi realizada e em qual data foi realizada 

a liberação dos valores? b) O valor da operação de crédito foi investido em quais locais e/ou 

setores? Foram realizadas obras? Quais? Após a Presidente solicitou a leitura do PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 002/2020 – Do Vereador Claudemir Antonio Nunes Andriolli, o qual 

solicita o seguinte pedido de informação: a) Com relação ao convênio firmado com a empresa 

Calbras, autorizado pela Lei Municipal nº 1.709/2017, solicito seja enviado ao Poder 

Legislativo o comprovante da manutenção dos 50 vínculos empregatícios por parte da 

Empresa, condição está para manutenção do vínculo determinado no Inciso I, do Art. 2º da 

Lei mencionada, cuja referida obrigação era de responsabilidade da empresa e de informação 

semestral, de acordo com o art. 2º, Inciso VI, §1º da Lei 1.709/2017. Vereador Claudemir com 

a palavra comenta que a empresa se propôs a manter esse número de funcionários e no seu 

poder de fiscalização pede que seja apresentado o relatório semestral de funcionários. 

Vereador e presidente Anderson comenta que a pedido de colegas tem um projeto de lei 

aprovado em 2017, onde leu alguns tópicos para esclarecer dúvidas sobre algumas obrigações 

necessárias para a empresas ficar nesse município. GRANDE EXPEDIENTE: Vereadora 



Mariela faz uso da palavra para sua justificativa em plenário do deu pedido de indicação, é 

uma indicação sobre a destinação da merenda escolar no modo de cestas básicas, onde a 

prefeitura continue comprando a merenda que seria aos alunos nas escolas e essa se 

transforme em cestas básicas, sendo doadas as famílias destinadas pela escola por 

conhecimento de baixa renda. Após essa explanação ainda comentou sobre o que se falou na 

sessão anterior sobre falhas da administração e então diz que as atribuições dos vereadores é 

fiscalizar, votar projetos e tentar melhorias a população, comenta que não entendeu por que o 

nervosismo do prefeito, será por que muitas questões estão sendo feitas? Ou será que o 

mandato está chegando ao fim? Será que se não foi feito em quatro anos ser afeito em seis 

meses? Sabemos que são muitos os desafios, que existem muitos problemas, o que não 

entendo é por que não conseguem trocar uma lâmpada em frente à casa de um senhos 94 anos, 

está na hora de buscar alternativas reais e concretas para esses problemas, pois ano que vem 

poderá ser com nova administração. Também comenta que não entende como o prefeito 

colocou que foi pego de surpresa com o fechamento da fabrica, sendo quer houveram muitas 

conversas sobre a situação da fabrica. Vereador Paulo com a palavra, deu as boas vindas ao 

Vereador Anderson e ao vice prefeito Volnei pelo ingresso ao partido dos Trabalhadores. 

Comenta sobre a ultima sessão, o qual acompanhou o debate e diz que discorda com o que 

disse a vereadora Mariela, pois não admite que digam que Novo Barreiro é uma terra arrasada, 

pede que observem a região sobre índices e dados para ver como o município é bom sim e 

teve desenvolvimento, não concorda com discursos demagógicos, sabemos que temos 

problemas, mas todos tem, e assim temos muitas coisas boas, inclusive não concorda com o 

que a a colega Vereadora disse sobre ter saído do partido por não concordar, mas deveria 

agradecer o partido que a elegeu  e que deu oportunidade, sendo que  cada um tem sua opinião, 

porem para de achar defeitos onde teve oportunidades, essa é a reflexão que faço e digo com 

toda certeza que todos do partido ficaram triste com a forma que foi tomada as palavras da 

colega, segue dizendo que é triste ver desempregados mas que não é fácil manter uma fabrica 

funcionando com todas as dificuldades atuais, porem devemos para de achar culpados e 

ajudar a achar soluções, inclusive o município teve muitos investimentos viabilizados a essa 

fabrica inclusive quando ainda eram outros donos, comenta que em nosso município tem 

muito mais coisas boas do que coisas ruins, para dar uma olhada nas secretarias, a qual citou a 



de obras e saúde com muito bom desenvolvimento. Vereador José Ivanês com a palavra, 

agradeceu ao secretario de obras pelas obras nas estradas do interior, que eram muito 

esperadas e que se vinha pedindo a muito tempo. Da as boas-vindas a Vereadora Mariela pelo 

ingresso ao partido do PCdoB, também comenta sobre o custo de espalhar esterco com que 

trabalha com suinocultura do nosso município, entorno de 70 reais por dias na media de 600 

porcos, por isso é um custo muito alto, uma preocupação que se tem em ajudar os produtores 

e também quanto a contaminação de meio ambiente. Com relação a fabrica deveria ser mais 

rígido com cumprimento de contratos e exigir mais responsabilidades desses proprietários. 

Com a palavra Vereador Claiton, agradece a equipe de saúde do município por estar 

enfrentando essa pandemia e os parabeniza, comenta que esse dia é muito bom, pois muitas 

pessoas não se dão conta de quanta coisa boa se tem no município, comenta que como já foi 

dito noticia ruim e coisas por fazer é mais fácil de falar, do que falar sobre coisas boas e que 

já foram feitas. Comunica a todos que recebeu informações de deputados e senadores a 

quantia de 400 mil reais com destinação a saúde do nosso município, pede que vereadores e 

pessoas influentes vão atras de recursos para que cheguem ate aqui, comenta sobre a 

comunidade do Três passinhos, onde essa câmara de vereadores tanto batalhou para ajudar, 

feliz por ter iniciado nesses dias as obras do calçamento dessa localidade, e também por estar 

para iniciar o calçamento da Linha Biriva, onde muitos sonhavam com essas obras, agradece a 

todos que ajudaram para que isso se desenvolvesse. Fala também um pouco sobre as obras 

realizadas nesses três anos de administração, são nove novos suinocultores, muitos 

funcionários se deslocam para Chapada e Sarandi, também comenta com tristeza da saída da 

fabrica de calçados, e sobre uma entrevista de um vereador que falou que esse município 

servia como hotel, que aqui não tinha nada, então complementando o que o colega Vereador 

Paulo falou, como não existe nada? Dez ou doze ervateiras instaladas aqui, com quantos 

empregos diretos e indiretos ligados a elas, muitas famílias que estão ligadas a isso, por isso 

se ligar a falar a verdade, não importando a quem ela seja boa, mas sempre a verdade, então 

pede pra parar de só mostrar os problemas dos outros e assim ajudar a melhora o município. 

Parar com a discórdia e com intriga, pedir para ajudar mais e ser mais amoroso para conseguir 

ajudar a todos. Vereador Gelson com a palavra, comenta sobre uma emenda que o colega 

Vereador Claiton já falou, de 150 mil reais do deputado Covatti filho apara a área da saúde, 



pois veio em boa hora devido a pandemia, e agradece ao mesmo. Faz um pedido a fazer um 

retoque na estrada geral que passa da Sede a Bela Vista e ao Poço Preto onde a pontos que se 

encontra em estado de difícil acesso, mas sabendo que devido a seca não se consegue cem por 

cento de melhorias, mas dar uma atenção a alguns pontos mais deteriorados. Comenta sobre a 

fabrica, onde já houveram muitos debates, mas reforça que não é fácil manter uma fabrica 

sendo que muitos recursos foram disponibilizados, porem não atingiram as exigências, em 

outros mandatos já aconteceu isso, então se vê que não se consegue manter tantos empregos 

ainda mais sendo município pequeno, ressalta que deveria se dar esses investimentos em 

pessoas do nosso município que tem empresas e precisam desses recurso e que poderiam 

gerar mais empregos, talvez seja essa uma solução. Vereador Claudemir com a palavra 

ressalta que devemos buscar a solução e parar de achar culpados, falando na fabrica onde essa 

fez a sua parte sendo que a prefeitura também fez sua parte, em carta registrada a empresa, a 

qual foi lida pelo vereador, e explicado tudo o que estava em discussão, sendo que houve um 

oficio informativo a prefeitura notificando a dificuldade de manter as atividades devido ao 

coronavírus, então esclarecendo, houve uma notificação de vinda a cidade e tudo ocorreu 

certinho, porem houve um entendimento de saída também. Comenta também que já estão 

buscando alternativas para colocar essas pessoas em empregos novamente. Vereador Claiton 

questiona: houve então nessa casa alguém com idônea verdade mentiu sobre esse assunto? 

Vereador Claudemir ressalta que poderiam apensa ser faltas de informações da população com 

contratos e outros documentos disponibilizados. Ressalta sambem sobre a secretaria de 

educação sobre como está se dando as atividades devido a pandemia, onde todos os alunos 

estão sendo orientados e assistidos por meio de WhatsApp, onde estão sendo guiados por suas 

professoras e suas famílias, sendo um trabalho realizados por toda a equipe da secretaria de 

educação, onde parabeniza a todos. Também comenta sobre os novos colegas do Partido 

Progressista, diz que o partido está aberto a conversa, nomeia Vereador Claiton para trazer 

informações da administração para esclarecer duvidas, com a palavra Vereadora Marcia 

questiona sobre a administração ter arrumado a luz que se pedia? Também questiona sobre 

terem sido comunicados sobre a saída da fabrica? Pois na mesma entrevista prefeito e vice 

tiveram colocações opostas, sendo que um sabia e um não sabia sobre a saída da fabrica? 

Vereador Claudemir então comenta que o compromisso da empresa seria realizar instalações 



elétricas. E que os donos da fabrica sim estavam em contato com a administração. E ressalta 

que eles sim que pediram parar sair do município. Vereadora Mariela então questiona sobre a 

desinformação dos gerentes, sendo que Vereador Claudemir confirma que sim, que os donos 

da empresa é que sabiam o que seria realizado. Com a palavra vereadora Marcia, parabeniza o 

João que assumiu a secretaria de obras, e comenta sobre seus pedidos de informação, onde 

questiona para onde vais ser usados os dois milhões quinhentos e sessenta e sete mil reais? 

Pois essa é uma divida que vai ser paga por quem entrar na próxima administração. Comenta 

também sobre uma frase que diz, a verdade e o sol ninguém esconde, a qual está vindo à tona 

com relação ao sonho do calçamento, o qual faz dois anos que esta o projeto em andamento, 

porem teve comprometimento do prefeito em realizar essa obra, mesmo em atraso essa obra 

está saindo. Comenta que os vereadores estão tentando ajudar a população, mas quem faz as 

obras quem faz é o prefeito, mesmo com muitos pedidos de aceleração, demorou, mas está 

sendo feito. Com a palavra a Vereadora Mariela comenta que esse calçamento já começou na 

semana passada, e que sempre vai lutar para melhorar essa comunidade. Com a palavra 

Vereador Adilson parabeniza o colega João pela secretaria de obras, esclarece também sobre o 

que a colega Vereadora Mariela, sobre realização de obras somente nesse ano eleitoral, que 

essas obras estão descritas no plano de governo, o qual leu alguns tópicos desse, por isso não 

se pode dizer que isso está sendo feito somente nesse ano. Comenta sobre o pedido de 

informação da vereadora Marcia, onde esse investimento está descrito que esse será destinado 

em parte de calçamento, outras partes estão sendo destinadas em outras obras também já 

destinadas. Comentou sobre outras verbas conseguidas inclusive pela Vereadora Márcia para 

se investir no município, em muitas obras inclusive em muitos calçamentos. Comenta que 

esses valores não estavam em conta, o dia entraram em conta municipal foram iniciadas as 

obras. No espaço de líder Vereador José Ivanês, comenta que não adianta os vereadores 

trocarem de partido e mudarem de ideia, ou critica quatro anos ou apoia quatro anos. Comenta 

também que o desemprego está na cidade não lá no interior, o interior está crescendo e os 

ervateiros e agricultores estão gerando sim emprego, mas e a cidade? A sorte de firmas de 

municípios vizinhos que ajudam e contratam pessoas daqui da nossa cidade. Sede espaço a 

Vereadora Mariela, a qual rebate a informação do Vereador Paulo, a qual explana que sempre 

defendeu o Partido dos Trabalhadores desde sempre e que vai continuar defendendo porem 



entende que o vereador não representa o partido, nem as ideias da vereadora e de muitos 

filiados do partido, pois a vereadora defende a igualdade e não a si mesmo, citou também que 

ninguém falou que não teve incentivo, estavam falando sim que a fabrica pediu para 

arrumarem a fiação de energia do poste ate a caixa de entrada da mesma, o que não foi feito, e 

que a vereadora foi várias vezes até lá conversar e entender os pedidos. Comenta que não é 

contra o emprego fora do município, somente se coloca no lugar e sabe as dificuldades de 

deslocamento e as necessidades enfrentadas para ir ao trabalho. É mais fácil de defender um 

ou outro que está na administração do que defender o povo, por isso quem sofre é o povo. 

Presidente Vereador Anderson interrompe a colocação para informar que não se pode ceder 

espaço a outro vereador dentro do espaço de líder, Vereadora Mariela se desculpa e agradece o 

espaço mesmo assim. Com a palavra Vereador José Ivanês agradece o espaço de líder. 

Vereador Claudemir no seu espaço de líder coloca que o pedido de informação da Vereadora 

Marcia, foi uma verba concedida pois o município tinha condições de pagar, sendo investido 

em calçamentos e em carros novos a saúde, um dinheiro bem aplicado, que todo mundo tenha 

entendido, e que isso está no portal da transparência, pois é função de vereador fiscalizar. 

Com a palavra Vereadora Marcia no seu espaço de líder, comenta que estamos no lucro pois já 

ganharemos uma emenda de calçamento, esta que diziam que não existia, então explica a 

diferença de emenda impositiva e emenda extra, e comenta que meso afastada votaria a favor 

dos projetos dos dois milhões e quintos mil reais pois seria melhoria em lugares que eram 

muito necessários. Com o espaço de líder Vereador Paulo, comenta que o importante é que o 

dinheiro está ai e a obra está sendo feita, não adianta querer ser padrinho, o importante é o 

beneficiamento da comunidade, e informar a comunidade sim do que acontece, e para a 

Vereadora Mariela, em tempos de pandemia antes de falar em PT lavar a boca com álcool gel, 

pois antes de falar em PT raiz, eu já era militante antes mesmo de você estar no partido ou 

mesmo antes de ter nascido. Lave a boca antes de falar em PT. Pra você só tem uma palavra 

ingratidão, pois você se elegeu e colocou motivos de mimimi, nada real, todos do partido 

estão entristecidos pelas palavras ditas pela senhora. Coma a palavra Vereador e Presidente 

Anderson agradece as colocações de todos e comenta que além da pandemia devemos nos 

preocupar também com a dengue que está se manifestando no nosso município e que devemos 

tomar cuidados, já que municípios vizinhos também estão com muitos casos e devemos nos 



cuidar. 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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