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8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA 2017 

- 2020  REALIZADA EM  27/04/2020. 

 

 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MÁRCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 
  

Aos vinte e sete 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 8ª 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 Vereador Claiton 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, 

Vereador Paulo, Vereador Claiton, Vereador Gelson. Seguindo o Presidente solicitou a 

Secretária a leitura da Ata nº 008/2019 da Sessão Extraordinária do dia 30 de Dezembro de 

2019. O Presidente pediu a suspensão da leitura da referida ata, concedida pelos demais 

vereadores. Em seguida coloca em discussão e em votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura da Ata nº 004/2020 da Sessão Ordinária do 

dia 23 de Março de 2020. O Presidente pediu a suspensão da leitura da referida ata, concedida 

pelos demais vereadores. Em seguida coloca em discussão e em votação, o qual foi aprovado 

por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura da Ata nº 005/2020 da Sessão 

Ordinária do dia 06 de Abril de 2020. O Presidente pediu a suspensão da leitura da referida 

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

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

de Lei nº 027/2020- Altera e insere disposições à Lei Municipal nº 1.122/2010 que “dispõe 

sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Novo Barreiro e dá outras 



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

leitura do Projeto de Lei nº 028/2020- Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.708/2017 

que “reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do 

Município de Novo Barreiro, de que trata o art. 40 da Constituição da República, e dá outras 

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

leitura do Projeto de Lei nº 029/2020- Abre crédito Especial e Indica Recursos dentro do 

orçamento corrente. O presente projeto foi baixado para análise. Após a Presidente solicitou a 

leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 004/2020- Cria Cargos Efetivos no Poder Legislativo 

de Novo Barreiro, alterando a Estrutura Administrativa prevista na Lei 1.647/2017.  O 

presente projeto foi baixado para análise. Após a Presidente solicitou a leitura do pedido de 

INDICAÇÃO Nº 009/2020- Do Vereador Claiton Ribeiro da Silva. Indica ao Poder executivo 

para que viabilize melhorias na infraestrutura quanto ao saneamento básico do Bairro Boa 

Saúde, tendo em vista que atualmente se encontra com problemas referentes à dengue e em 

especial por nos próximos dias dar-se inicio a obras de calçamento nas ruas daquele Bairro. 

Justificativa em plenário: justifica que durante o fim de semana foi procurado por pessoas da 

comunidade, e por saber de um projeto que está em tramitação para este bairro, surgiu o 

interesse por alguns motivos. Como por exemplo esgotos que correm a céu aberto, por isso 

peço que haja um planejamento entre secretaria de obras e saúde para uma melhoria, já que 

vai ter a realização de um calçamento, então que seja feito uma canalização certa desse esgoto, 

que haja um saneamento básico, em vista de todos os casos de dengue que está ocorrendo e 

esse não seja mais um criador de mosquito e da doença. Após o Presidente solicitou a leitura 

do Ofício do Poder Executivo N° 043/2020- trata da indicação de um líder de governo 

nomeado Claiton Ribeiro da Silva. GRANDE EXPEDIENTE: com a palavra o Senhor 

Presidente Anderson, considerando os acontecimentos da última Sessão e tendo em vista as 

prerrogativas a mim conferidas como presidente desta casa Legislativa, com todo respeito 

peço a colaboração dos nobres colegas a fim de que as discussões que se gerarem neste 

recinto sejam especificadamente a respeito de projetos e críticas construtivas que venham a 

engrandecer nosso Município, deixando as discussões partidárias fora deste recinto já que 

cada nobre colega possui seu motivo de foro intimo para tomar as suas decisões, e também 

para que não haja comentários da sociedade sobre fulano ou ciclano que vem até essa casa 



para bater boca e não resolver os problemas ou projetos que aqui são levados, não sou contra 

ninguém, mas peço a colaboração de comentários e falas. Com a palavra a Vereadora Mariela, 

saudou a todos e reforçou o seu pedido de retoques na estrada da Linha Progresso, no trajeto 

da caixa ate a ponte dessa localidade, devido ao difícil acesso a quem precisa passar pra 

trabalhar todo dia. Também faz um pedido devido ao maquinário estar na localidade do Três 

Passinhos, para que seja feito um escavo de poço negro na casa de Beto Talhaimer, que esse já 

realizou um pedido em ano interior e ainda não foi realizada a obra, e devido a dengue 

regularizar essa obra. Pede cuidados para a população devido a COVID-19 a qual esta em 

quase todos os municípios vizinhos, para que a população use todos os cuidados, Vereador 

Anderson comenta que todos os cuidados sejam tomados. Vereador Claiton com a palavra, 

comenta sobre uma relação de valores destinados dos parlamentares do Partidos Progressista 

ha nosso município. Essa relação foi lida colocando muitas emendas que beneficiarão o 

município em muitas áreas como esporte, saúde, agricultura, carros e maquinários. Com a 

palavra Vereador Paulo, saudou a todos e reforçou a passagem de estiagem e faz um pedido de 

prioridade em propriedades que estão sem água para os animais, coloca sobre o coronavírus, 

uma questão preocupante e muita seria, que esta chegando aqui muito perto, pede a prevenção 

de todos, quem pode que fique em casa e quem não pode que use todas as medidas 

necessários, ressaltou que se deve cuidar também a questão da adengue que já tem casos em 

nosso município, mas que pode se tomar medidas e cuidados para que não se multiplique. 

Com a palavra Vereador Gelson, saudou a todos e faz um comentário sobre o caso ocorrido na 

ultima sessão sobre os vereadores se excederam no seu tempo o qual ocasionou a não ida do 

grande expediente ao programa da radio, comenta que isso não se deve acontecer, cada um 

deve ter um tempo estipulado, para não ser prejudicado e não prejudicar quem não se 

pronuncia em todas as sessões, também comenta sobre emendas vindas, uma exatamente na 

área da saúde veio em boa hora devido a prevenção do coronavírus, mesmo não tendo casos 

ainda mas podendo prevenir, parabeniza o deputado Covatti Filho. Pede que seja feita uma 

manutenção em alguns trechos da estrada geral que vai da Sede a Bela Vista e Poço Preto, 

devido a seca realizar o que puder. Com a palavra Vereador José Ivanês, saudou a todos e 

reforçou o pedido de cuidado com as endemias, preferencialmente com a dengue que é o que 

já esta presente no nosso município, tomar cuidado também com o coronavírus, cuidado com 



saídas e voltas pra casa, uso de mascaras entre outros pedidos de cuidados que todos já sabem, 

pede também ao secretario de obras, para o alargamento das estradas de acesso à Linha Biriva, 

cedendo espaço a Vereadora Mariela, a qual comenta sobre as melhorias feitas nas estrada da 

linha Volta Braba, a qual parabenizou pelo ótimo trabalho de melhoria, voltando ao Vereador 

José Ivanês, o qual comentou sobre o ótimo trabalho do secretario de obras o qual, esta 

realizando a chegada nas propriedades e pedindo quais as melhorias que cada um tem mais 

necessidade. Vereadora Marcia no seu espaço de líder, comenta sobre as pandemias e 

endemias, principalmente sobre a dengue, sendo que por meio de emendas e projetos haverá a 

construção de um calçamento no Bairro Boa Saúde, onde dando uma olhada no projeto desse 

calçamento o qual não apresente nem escoação pluvial e nem rede de saneamento, tomando o 

modelo feito nas coabes, onde ha problemas devido a falta dessas escoações. Sendo um 

problema serio devido ao acanulo de água, então pede planejamento de melhoria antes que 

fosse realiza essa obra. Parabenizou a todos os envolvidos com os calçamentos da Linha 

Biriva e da Linha Três Passinhos. Ressalta que tem que fazer sim criticas, mas construtivas, 

para que todos possam ser melhores, e ajudar cada vez mais pessoas. No espaço de líder 

Vereador Claudemir, saudou a todos e colocou que entende a preocupação da Vereadora 

Márcia e esclarece que sobre saneamento básico, há um plano feito em 2015, onde ha uma 

empresa que cuida sobre isso e realizou um estudo do município, sendo que essas devem ser 

arrumadas com fossas e não com tratamento devido ao alto custo, como esta descrito nesse 

estudo. Comenta sobre a pandemia ser um momento histórico, pois precisa de união e de 

trabalhar todos junto, principalmente nesse momento, ajudar quem não tem renda 

principalmente com auxilio dado pelo governo, pela dificuldade de acesso ao beneficio, para 

quem ninguém passe necessidade. Agradeceu ao colega Vereador Claiton pela busca de 

informações sobre emendas vindas. Com a palavra no espaço de li der Vereador Paulo, 

comenta sobre o saneamento básico, que o município não tem estrutura para tratamento de 

esgoto, portanto nas ruas de calçamento será feito tubulação fluvial, agradece a os deputados 

que enviaram investimentos e recursos para melhorara o município e alavancar o município. 

Com a palavra Vereador Adilson no seu espaço de líder, parabenizou o secretario pela entrada 

na secretaria de obras e pelas ótimas obras realizadas, faz um pedido sobre áreas de nosso 

município onde esta desassistida na secretaria de obras, como desde a saída lá da divisa do boi 



preto para direção ate a sede, onde em uma parte já há a britagem, mas que se de continuidade 

e que seja feita essas melhorias, comenta sobre todos os calçamentos que serão realizados na 

nossa cidade e nas estradas de interior. Esclarece sobre emendas parlamentares que não são 

fáceis de serem trabalhadas, já que esses recursos são liberados por partes, então as obras se 

mantêm com atrasos. Faz uma sugestiona com o pavilhão que foi desocupado pela fabrica, 

para que sejam feitos blocos para que empresas aqui do município possam trabalhar em gerar 

emprego no seu município. No seu espaço de líder do governo, vereador Claiton, agradece 

pela indicação do prefeito, e comenta sobre a indicação sobre o Bairro Boa Saúde, em que não 

é todo o bairro que está com problemas, mas sim alguns casos, então que seja planejado entre 

a secretaria de obras e de saúde pra esses casos, o quais podem ser realizados com fossas 

sépticas. Espaço de líder Vereador José Ivanês comenta sobre emendas que vieram do 

deputado Assis Melo, e também comenta sobre o saneamento básico, para que seja feito um 

levantamento para melhoria do mesmo. Com a palavra Presidente Vereador Anderson colocou 

sobre o novo decreto que inclui o uso obrigatório de máscara para toda a população como 

maior prevenção a não transmissão do coronavírus. Após a Presidente solicitou a leitura da 

CONVOCAÇÃO N°005/2020.  Novo Barreiro/RS, 27 de Abril de 2020. Senhor (a) Vereador 

(a): Atendendo solicitação do prefeito municipal de Novo Barreiro, venho por meio deste, 

CONVOCAR vossa excelência para SESSÃO EXTRAORDINÁRIA do Poder Legislativo 

municipal para a apreciação dos projetos de lei. Fica igualmente Convocada a Comissão 

Representativa para se reunir extraordinariamente na data de 28 de Abril de 2020, às 

09h00min, para dar Parecer aos Projetos de Leis que serão apreciados.  A Sessão será 

realizada no dia 30 de Abril de 2020, às 18h00min, quinta- feira, nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Novo Barreiro, RS. Sendo o objetivo deste, ao ensejo reiteramos 

nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Atenciosamente, 

Anderson Ramos Saggiorato, Presidente do Legislativo Municipal. 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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