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9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA 2017 

- 2020  REALIZADA EM  04/05/2020. 

 

 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MÁRCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 
  

Aos quatro dias do mês de maio 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, Erivelton Eliseu Jahn, Adilson Castro Machado. Para a 

realização da 9ª 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 Erivelton 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: Vereadora Mariela, Vereadora Marcia, 

Vereador Claudemir, Vereador Erivelton. Seguindo o Presidente solicitou a Secretária leitura 

do Projeto de Lei nº 089/2019- Dá nova redação ao Art. 7º da Lei Municipal N°1.807/2018 

que “estima a receita e fixa a despesa do Município de Novo Barreiro para o exercício 

financeiro de 2019”. O Presidente coloca o projeto em discussão, nesse momento vereadora 

Márcia realiza uma maior explicação do projeto, após colocado em votação foi rejeitado por 

unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 029/2020- Abre 

crédito Especial e Indica Recursos dentro do orçamento corrente. O Presidente coloca em 

discussão, após colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente 

solicitou a leitura da INDICAÇÃO Nº 010/2020- Do Vereador Claiton Ribeiro da Silva. 

Justificativa em plenário: Vereador Claiton justifica que esteve na propriedade do seu avô 

visitou as nascentes do rio Barreiro acompanhado de filho e primos e fizeram um trabalho de 

reabertura das fontes, devido a seca as fontes estavam secando, depois dessa limpeza a água 

voltou a correr para o leito do rio, então decidiu fazer uma indicação de cuidados para que o 



município  faça essa manutenção das fontes para que não sequem e que possamos dar 

continuidade nos rios e a vida desses e que se possa manter essa água potável, usar um 

mapeamento e então disponibilizar maquinários para as propriedades manterem suas 

nascentes e fontes. Após a Presidente solicitou a leitura da INDICAÇÃO Nº 011/2020- Da 

Vereadora Marcia Raquel Rodrigues Presotto. Justificativa em plenário: justificado em grande 

expediente. Após a Presidente solicitou a leitura da INDICAÇÃO Nº 012/2020- Do Vereador 

Claudemir Antonio Nunes Andriolli. Justificativa em plenário: justifica que esse é um 

problema que vem se arrastando a um longo período de tempo e decidiu realizar essa 

indicação ao poder publico, pede que se crie uma comissão juntamente com as igrejas e outras 

entidades para que sejam tomadas alguma atitude com relação a isso, sugere que seja feita um 

sistema de gaveta, onde ocuparia menos terrenos e colocaria mais vagas disponíveis e seria 

um meio mais rápido de agilizar o problema, mais explicação no grande expediente. 

GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra Vereadora Mariela, saudou a dou e falou sobre 

sua indicação já feita em sessão anterior de merenda escolar, parabenizou ao poder publico 

pela realização desse pedido e pela agilidade diante desse estado que estamos vivendo, pede 

que diante de manutenções de lâmpadas realizadas na sede e Bela Vista seja realizada também 

essa manutenção na comunidade dos Três Passinhos, também comenta sobre o calçamento 

dessa mesma comunidade onde a obra está em andamento e sobre alguns problemas em 

conversa com o engenheiro responsável, esses problemas serão resolvidos na próxima parte 

da realização do projeto. Com a palavra Vereadora Marcia, saudou a todos e então justifica 

sua indicação comentando que já que não estamos conseguindo empregar todo mundo no 

nosso município e que muitas dessa pessoa se deslocam a outros municípios e que gastam boa 

parte do seu ganho em deslocamento, nada melhor que o poder publico ajude nesses gastos 

com alguma quantia, o que antes dessa pandemia já era feita com pessoas que se deslocavam 

a chapada. Além desse, comenta que esta muito feliz, já que em conversa com prefeito e 

vereadores de Palmeira das Missões sobre uma UTI que viria a ser instalado no município, 

essa era uma conquista que não estava sendo fácil de ser realizada, porem devido a chegada 

desse covid-19, foram facilitadas a vinda de dez leitos de UTI para esse município sendo que 

serão disponibilizados a municípios vizinhos, sendo que ainda faltariam uma parte de verba 

para a conclusão da mesma sendo então indicada pela vereadora para consulta de ajuda em 



municípios vizinhos como por exemplo o nosso para com esse valor. Com a palavra Vereador 

Claudemir, comenta sobre recursos repassados pelo senado federal para com o coronavírus, 

comenta mais sobre a indicação do aumento de terreno do cemitério juntamente com a 

comunidade, com nomeação de uma comissão para tratar desse assunto e assim agilizar esse 

projeto, já que faz um bom tempo que existe essa super lotação do cemitério, já que existem 

uma possibilidade de fazer um sistema de gavetas, vendo exemplos de outros município, já 

que a compra de um terreno maior envolve um custo maior, sendo que tem que ser resolvido 

de imediato, já que não se falam em dez vagas restastes, sendo muito poucas e preocupantes 

para a comunidade. Com a palavra Vereador Erivelton, saudou a todos e comentou sobre boas 

novas para a agricultura, onde sobre uma emenda de 2019, que foram comprados para o 

parque de maquinas, gabinados com tecnologias para ajudar realizar melhores serviços, onde 

a prefeitura ajudou com uma quantia pequena para completar o valor da aquisição. No espaço 

de líder Vereador José Ivanês coloca que passando por outros municípios, notou-se que em 

cada entrada do município estão oferecendo mascaras para quem ainda não tem, devido a 

pessoas do interior devido não terem ainda, e pessoas de fora que não sabem da 

obrigatoriedade, então que a assistência social e a brigada militar faça esse trabalho de 

conscientização e distribuição de mascara no município. No seu espaço de líder Vereador 

Paulo com a palavra, comenta sobre o auxilio que esta sendo disponibilizado, esta sendo 

desumano a dificuldade com que as pessoas estão tendo para que sejam sacados e 

encaminhados e aceitos os auxílios, comenta que em passagem por Palmeira das Missões, 

teve gente que ficou na fila desde onze da noite, passando a noite na fila, com as baixas 

temperaturas, sendo nas primeiras horas da manha a fila passava quarteirões, pessoas que já 

ficaram nessa fila dois outros dias e não conseguir ser atendido. É desumano ter que passar 

por esse tipo de coisa para conseguir receber um auxilio que seria para ajudar, assim como a 

questão do aumento do desemprego, sabendo que tem a família e os filhos para sustentar e 

perder o seu emprego, então em conversa com prefeito e vice-prefeito, sobre um futuro 

transporte próprio do município pra fora para que essas pessoas tenham mais acesso e 

facilidade em trabalhar fora. Comenta também sobre os calçamentos, prestes a licitar varias 

ruas, um sonho que está se concretizando, conversando com prefeito, diz que não está no 

projeto devido ao encarecimento da obra, onde sendo colocado sim, mas pela prefeitura com 



custos de entorno cinquenta por cento a menos, vai ser colocado em necessidades e por 

levantamento do engenheiro próprio da obra. Com espaço de líder Vereadora Márcia, 

agradece ao Vereador Paulo por ter conversado com o prefeito em questão de tubulação, já 

que seria um problema não ter , comenta sobre o auxilio, é bem difícil, por questão de 

sistemas, de internet e ate mesmo de celular, na maioria dos casos quem mais precisa do 

auxilio não tem as tecnologias possíveis para alcançar esse, sendo que lá na farmácia mesmo 

estão vindo pedir ajuda e sendo que as vezes demora três a quatro horas para baixar um 

aplicativo, muitas pessoas que nem se conhecem estão se ajudando devido a essas 

dificuldades. Vereador Claudemir no espaço de líder, comenta que está muito complicado 

mesmo, e pede que estas pessoas tenham mais paciência, pede ajuda para pessoas que já 

tenham conta que se facilita, então coloca uma mensagem de auxilio em tempo de pandemia, 

então pede que nesse momento que parece de escuridão, parem e pensem que de repente 

quando clareia e passa essa pandemia nosso caminho será melhor. 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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