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 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MÁRCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 
  

Aos onze 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 10ª 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 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 Claiton, Vereadora Mariela, 

Vereadora Marcia, Vereador José Ivanês. Seguindo o Presidente solicitou a Secretária a leitura 

da Ata nº 007/2020 da Sessão Ordinária do dia 20 de Abril de 2020. O Presidente pediu a 

dispensa da leitura da referida ata. Em seguida coloca em discussão e em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 008/2020 da 

Sessão Ordinária do dia 27 de Abril de 2020. O Presidente pediu a dispensa da leitura da 

referida ata. Em seguida coloca em discussão e em votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Após o Presidente solicitou a leitura da Ata nº 005/2020 da Sessão Extraordinária do dia 30 

de Abril de 2020. O Presidente pediu a dispensa da leitura da referida ata. Em seguida coloca 

em discussão e em votação, sendo aprovado por unanimidade. Após o Presidente solicitou a 

leitura da Ata nº 009/2020 da Sessão Ordinária do dia 04 de Maio de 2020. O Presidente 

pediu a dispensa da leitura da referida ata. Em seguida coloca em discussão e em votação, 

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

031/2020- Institui a mascote do Município de Novo Barreiro “ERVALITO”, e da outras 



providências. O presente projeto ficara baixado para análise, devido a entrada neste dia na 

casa. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 032/2020- Reajusta o 

Vencimento Mensal Básico estabelecido ao Visitador do Programa Primeira Infância Melhor a 

partir de 1º de maio de 2020 e dá outras providências. O presente projeto ficara baixado para 

análise, devido a entrada neste dia na casa.  Após o Presidente solicitou a leitura do Projeto 

de Lei nº 033/2020- Estabelece a Gratificação Mensal Especial aos integrantes do Conselho 

Tutelar a partir de 1º de Maio de 2020 e dá outras providências. O presente projeto ficara 

baixado para análise, devido a entrada neste dia na casa. Após o Presidente solicitou a leitura 

do Projeto de Lei nº 034/2020- Prorroga a contratação emergencial de Técnico em 

Enfermagem 40 (quarenta) horas, contratado pela Lei Municipal Nº 1.677/2017. O presente 

projeto ficara baixado para análise, devido a entrada neste dia na casa. GRANDE 

EXPEDIENTE: Vereador Claiton saudou a todos presentes na casa e então parabenizou ao 

Prefeito Tito e a todo poder executivo e toda sua equipe da Secretaria de obras, aos que 

trabalham incansavelmente para a manutenção das estradas do nos Município, especialmente 

as estradas da Linha Biriva, esteve passando na localidade e percebendo o trabalho de 

britagem que ocorreu ali, então parabeniza mais uma vez a Secretaria de obras pelo belo 

trabalho onde está sendo gasto o dinheiro publico, parabeniza por que ficou um ótimo 

trabalho mesmo, devido a conversa com o Prefeito Tito devido a dúvida de dar certo esse 

trabalho ou não, mas vendo que foi feito um ótimo trabalho e que foi um bom invest imento, 

indica que os colegas vereadores passem e acompanhem o trabalho, onde aconselha que 

moradores e usuários da estrada tenham mais cuidado com a velocidade, devido a estrada ter 

ficado em boas condições, conversando com moradores muitas pessoas estão abusando da 

velocidade e assim possivelmente causar um acidente, já teve uma ideia juntamente com o 

Secretario de obras sobre realizar um quebra molas na estrada geral para respeitar pelo menos 

quem mora na proximidade da estrada, isto possivelmente será discutido com o pessoal de 

engenharia, assim mesmo pede para que sejam mais cautelosos e não abusem da velocidade, 

agradece o espaço e encerra sua fala. Com a palavra Vereadora Mariela saudou a todos 

principalmente ao Secretario de obras João, que sempre acompanha as sessões assim sempre 

sendo mais fácil pedir sobre melhorias das estradas, parabenizando os mesmos pelo ótimo 

trabalho realizado pela equipe e pelo Secretario de obras na abertura e melhoria das estradas 



do Três Passinhos, comentou e pediu sobre uma estrada do Poço Preto, onde o mais 

conhecido como Pixe doou as pedras para cascalhos e em troca pediu que abrissem uma 

estrada de lavoura sendo que esse não foi feito no ano anterior, então pedindo ao Secretario 

para que esse pedido fosse atendido, agradeceu e encerrou sua fala. Com a palavra Vereadora 

Marcia, saudou a todos e comentou que como papel de vereador é fiscalizar, comenta então 

que essa estrada da Biriva já eram três anos que os vereadores estavam cobrando e então 

agora foi feita, parabeniza o Secretario de obras João pelo ótimo trabalho, também o Eder 

Zanetti que se empenha também para que as obras sempre sejam bem executadas, que essa 

estrada já eram um três anos que todos estavam pedindo tanto moradores como vereadores, 

como Mariela falou em outras estradas, que todas são importantes, falando também que mais 

dias ira acontecer o calçamento da Linha Biriva, então as agora as obras começaram a andar, 

antes tarde do que nunca. Comentando sobre a licitação de 500 mil reais para calçamento 

onde 250 mil reais para a Linha Biriva e outros 250 mil reais para a Linha Três Passinhos, 

sendo essa verba federal dos deputados, a licitação também de 900 mil reais de um 

empréstimo, para calçamento, sendo que de dois milhões ainda restam alguma verba, então 

pedindo ao Secretario João para que de uma olhada na paralela do lado de baixo do asfalto, 

nosso cartão postal da cidade, onde os moradores reclamam da água que desce dentro da casa 

das pessoas que moram ali e também para que ganhasse uma atenção do Prefeito e Vice-

prefeito na hora licitarem mais ruas para essa também entre para calçamento e cuidados da 

secretaria de obras. Sobre o IPTU, algumas pessoas estão pedindo e ate mostraram e querem 

saber o porque de um aumento em certos terrenos de ate 70 %, já teve um pedido ao Prefeito 

para uma explicação e renovando pedido também agora. Outro assunto, parabenizar a todas as 

mães pela passagem do dia delas, parabenizar a colega Vereadora Mariela, as colegas aqui da 

câmara Angelica e Eloisa, e a todas as mulheres dos vereadores pela passagem desse dia e em 

nome de todas essas mulheres homenagear a todas que nos temos alcance, pois esse é um dia 

de muito orgulho, de um amor imenso, por que é um privilegio ser mãe, agradece o espaço e 

encerra sua fala. Com a palavra Vereador José Ivanês, saudou a todos, e parabenizou a todas 

mães pelo seu dia, onde cada uma está sempre esperando um abraço do seu filho, sendo um 

dia diferente devido a pandemia, onde não tiveram abraços e talvez ligações. Realizando um 

pedido ao Secretario de obras para a estrada no antigo Priamo até o Gusto, onde é uma estrada 



que não tem cascalho e vindo o inverno e as chuvas se pudessem dar uma arrumada nesse 

pedaço. Colocando também como o Vereador Claiton falou sobre a estrada Da linha Biriva, 

indo até Lajeado Grande, ficou ótima a estrada, mas também reforça o pedido de que andem 

com cuidado e principalmente nas curvas, devido a brita não conseguir segurar o carro se 

estiver muito ligeiro, agradecer a secretaria e continuar o ótimo trabalho, agradece o espaço e 

encerra sua fala. Com o espaço de líder vereador Paulo, saudou a todos e colocou sobre a 

estrada da Linha Biriva que foi um belo trabalho da secretaria de obras, uma obra de encher 

os olhos, morados do lado Palmeira das Missões gostariam de pertence pra poder ter estradas 

assim, pedindo também um reparo para a estrada ate chapada descendo pela Coagril, devido 

ao intenso trafego de caminhões e carros, que esta sempre esta precisando de reparos, também 

pedir reparos para o trecho que leva ate a Olaria, sabendo que daqui uns dias chega o inverno 

e ai tudo fica mais complicado, aproveitando esses dias para limpar sarjetas e bocas de 

bueiros para que esses reparos sejam mais duradouros, agradecendo a secretaria e 

parabenizando a administração por esses feitos, agradece e encerra a sua fala. Com a palavra 

no espaço de Líder Vereador Adilson, parabeniza a todas mães pelo seu dia e coloca que elas 

são o alicerce de qualquer família, usa o espaço para colocar sobre o coronavírus, onde 

houveram casos registrados no nosso município, então melhor pedir que cada um se cuide, 

não ficar na rua sem necessidade, se cuidar principalmente com pessoas que vem de fora, 

comentar também sobre os trabalhos da secretaria de obras e da administração, que sabendo 

dos diversos pedidos ainda assim muitos estão sendo atendido, onde os mesmos trabalham em 

sábado a tarde, para conseguir a atender a todos, devido a planejamentos e a trabalhos bem 

executados. Sabendo também do calçamento, pede que se pudesse ao invés de britar a estrada 

onde passa o calçamento ali da Linha Biriva, que se adiante o calçamento nessa parte e que se 

use essa pedra pra outra estrada, de repente conversando se distribui melhor essa britagem. 

Agradecer também a um pedido sobre britagem da Vista Alegre que desce pela Coxilha Rural, 

onde conversando com o Prefeito e com o Secretario de obras eles colocaram que já está em 

andamento essa obra também, agradece o espaço e encerra sua fala. O Senhor Presidente usa 

da palavra para parabenizar todas as mães, em especial as colegas Vereadoras e as meninas 

que trabalham na casa, para que todos aproveitem em quanto ainda tem a sua mãe por perto, 

por que com certeza depois que elas se vão falta um acalento e a saudade fica. 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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