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 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MÁRCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 
  

Aos dezoito 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 11ª 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 Marcia 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, Vereador Claiton, 

Vereador José Ivanês, Vereador Adilson, Vereadora Marcia, Vereador Erivelton, Vereador 

Anderson. Seguindo o Presidente solicitou a Secretária a leitura para análise do Projeto de 

Lei nº 081/2019- Dispõe sobre a possibilidade de redução da jornada de trabalho semanal do 

servidor público efetivo e dá outras providências. O Presidente coloca em discussão, onde 

Vereadora Mariela solicitou pedido de vista do mesmo, sendo essa deferida, vereador José 

Ivanês pede então que para esse projeto o presidente da associação dos funcionários, realize 

uma reunião e então coloque em ata a opinião dos presentes para que o projeto possa ser 

votado, Senhor presidente então comentou que seja enviado um ofício para o presidente do 

sindicato então realizando assim o pedido dos vereadores para sejam analisados e assim 

entendido melhor o projeto, Vereador Claudemir sugere que seja lido melhor o projeto e que 

esse seja feito na impessoalidade, devendo então ver se isso se aplica a todos ou não, Vereador 

Claiton solicitou que seja bem analisado pelo fato de a lei ter que ser feita na impessoalidade, 

por exemplo os CF´S que recebem recurso de saúde não funciona essa lei, sendo que essa 



pessoa que vai se beneficiar dessa lei, não pode ser colocado no lugar dessa pessoa, Vereadora 

Mariela que leu um trecho do parecer da Inlegis sobre o mesmo, devido a muitos comentários, 

por exemplo com profissionais de saúde, Vereador Claudemir colocou que mesmo 

especificado no projeto, entra na justiça e consegue ganhar, presidente então coloca que o 

projeto ficara baixado para a analise. Após o Presidente solicitou a leitura para análise do 

Projeto de Lei nº 031/2020- Institui a mascote do Município de Novo Barreiro “ERVALITO”, 

e da outras providências. O Presidente coloca em discussão, onde comenta que esse projeto 

teve inicio nas escolas, onde de primeiro foi realizada a escola do desenho e de a escolha 

então do nome, onde se chegou aí então a esse projeto, onde Vereador Claudemir solicitou 

dispensa da leitura de justificativa, em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a 

Presidente solicitou a leitura para análise 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 Presidente coloca em discussão onde 

Vereadora Mariela solicitou dispensa da leitura de justificativa, e o presidente pede para que 

este fique baixado para análise. Após o Presidente solicitou a leitura para análise do Projeto 

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

Tutelar a partir de 1º de Maio de 2.020 e dá outras providências. O Presidente coloca em 

discussão, vereador  José Ivanês pede vista do mesmo, Vereador Adilson comenta que esse 

reajuste fica injusto com base em outros que já receberam com data anterior, Vereadora 

Marcia comenta que já foi pedido pra jurídica realizar uma emenda para que isso seja 

regularizado e sem injustiças, presidente então coloca que o projeto ficara baixado para 

análise Após o Presidente solicitou a leitura para análise 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 Presidente coloca em discussão, onde 

Vereadora Mariela solicitou dispensa da leitura de justificativa, também Vereadora Mariela 

realiza pedido de vista, sendo que o presente projeto então ficara baixado para análise. Após o 

Presidente solicitou a leitura para análise do Projeto de Resolução nº 004/2020- Cria 

comissão de assuntos relevantes da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro/RS. O 

Presidente coloca em discussão, Vereador Claudemir com a palavra, comenta que esse projeto 

se encontra embasado no regulamento da câmara, sendo que a comissão não é grande para ser 



mais fácil de reunir a todos, sendo que vê a preocupação em relação ao espaço do cemitério 

pois, como todos sabem o espaço lá já não é muito que está disponível, tendo em media 10 

vagas disponíveis, o que se considera poucas em relação ha uma pandemia que ainda não 

chegou com força total em nosso município, pede a colaboração para que esse projeto seja 

aprovado, com a apalavra Vereadora Marcia, coloca que o mesmo já está superlotado, onde 

esteve lá e não tem mais condições nem mesmo de passar entre os túmulos, sendo que em 

anos anteriores já se havia conversado com o dono da terra vizinha onde o mesmo se propôs a 

reduzir o valor da terra devido a ser um espaço publico, onde qualquer um pode usar. Coma 

palavra Vereador Paulo colocou que esse projeto é um assunto de relevância pública e tal 

urgência em se tratar esse assunto, sabendo que para aquisição dessa área é um pouco mais 

valorizada devido a localização, ou realizar um estudo para que se possa ter outras alternativas 

de resolver esse problema, em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após o 

Presidente solicitou a leitura do pedido de INDICAÇÃO Nº 013/2020-  A Vereadora Marcia 

Raquel Rodrigues Presotto, integrante da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) da 

Câmara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro/RS, na forma regimental, vem apresentar 

a seguinte INDICAÇÃO: Indica ao Poder Executivo para que viabilize a possibilidade de 

conceder incentivos as pequenas empresas do Município de Novo Barreiro diante das 

dificuldades econômicas que o comércio local vem sofrendo pela consequência da pandemia 

do COVID-19 e tendo em vista que a União disponibilizou verbas para aplicação neste 

sentido. Justificativa em plenário: Vereadora Marcia com a palavra, colocou que em 

conversa com a Jurídica Angelica e Contador Rubens da Câmara, sobre valores destinados do 

governo federal pra municípios e estados, valor com destino a percas de arrecadação e 

impostos, existe uma parte desse valor que pode ser gasto livre, sem indicação previa, em 

conversa com microempresas e outros comércios, não é uma realidade só desse município, 

mas mundial, e que as pessoas estão cortando gastos e esse corte gera um declínio em tudo, na 

farmácia, no mercado, no comércio em geral, e assim na arrecadação do município, então 

teria como realizar esse pedido, porem esse é um projeto que deveria vir a partir do executivo, 

para ser aprovado e então colocado em pratica ajudando acima mais pessoas, porem o 

governo já lançou um projeto parecido, porém as empresas que se encaixam nesse do governo 

as empresas precisam ter uma folha de pagamento gerida por uma instituição bancaria, o qual 



as pequenas empresas do nosso município não se encaixam, por isso o motivo dessa indicação, 

por isso pedindo a ajuda dos colegas para aprovação e para ver um valor que possa ajudar 

essas pessoas, por quem sabe uns três meses, devido que essas empresas não pararam de pagar 

luz, água, contador, funcionário, enfim, todas despesas continuaram e se não se contribuir 

com essas empresas agora, com certeza vão fechar, e não é ajudar o dono da empresa, mas 

sim o funcionário e todo o ciclo que tem depois dessa empresa. Em conversa com o contador, 

uma média de dois salário mínimos mensais por três meses, daria um valor razoável que 

pudesse sim ajudar, sem se tornar um montante tão alto sem poder ser feito. Vereadora 

Mariela, Vereador José Ivanês, Vereador Claudemir assinaram juntamente com a Vereadora 

Marcia, com a palavra Vereador Claiton colocou que não teve entendimento do mesmo porem 

comenta que todo recurso do governo federal tanto como estadual, ele vem dentro de uma 

previsão, e a previsão de arrecadação, em relação a perda de arrecadação do município ficou 

em um  milhão e quinhentos mil reais, o governo ira repassar aos municípios uma previa de 

quintos e quatro mil, isso não é recurso extra, porem para tampar uma brecha de falta d 

arrecadação, esse ainda nem foi aprovado na Câmara, bem importante a indicação, porem esse 

dinheiro primeiro precisa ser visto como melhor aplicá-lo, pois sem saber como vai ser depois 

disso. Coloca que esse dinheiro ainda não chegou, se chegar vai ser parcelado em quatro 

vezes, coloca também que a conta tem que estar em ordem. Por não se pode pegar em meio a 

rombo, e distribuir sem muita responsabilidade, sendo que a conta está em déficit. Vereador 

Claudemir com a palavra coloca que essa distribuição vem para recompensar perdas, então 

servira para tapar o furo, mas em concordância, diz que o município não pode ficar parado 

vendo essa crise, cedendo espaços para pessoas trabalhar, gerando emprego, sem distribuição 

taxativa, mas antes espera para que seja aprovado, já que muitos outros benefícios que seriam 

distribuídos as empresas ainda não chegaram aos bancos, e o que vai chegar ate a prefeitura 

com certeza vai ser pra tapa esse desgaste que a pandemia trouxe. Vereadora Marcia com a 

palavra coloca que antes de se trazer essa indicação se foi olhado se tivesse algum lançamento 

no plano plurianual, esses seiscentos mil, já foi aprovado e já esta decidido como cada um 

pode gastar e sim já esta com uma parte livre, já que tem uma parte destinada a perca de 

arrecadação, sabendo como foi destinado a uso de município estado e afins, esses seis e dois 

mil que o município foi contemplado sabemos que uma parte esta destinada a perca de 



arrecadação, onde o colega Claudemir poderia dar uma aula sobre o assunto, essa perca de 

arrecadação se deu também as pessoas do comercio, então sem dizer que o prefeito tire, mas 

sim sugerindo que ele tire desses seiscentos pra ajudar, porem como Vereador Claudemir 

colocou que não se pode ver o comercio sofrendo sozinho já que uma boa parte do retorno do 

município vem dele, sendo que já veio algum dinheiro para ajudar com relação a pandemia na 

saúde então, se tem especifico pra saúde, gaste o livre pra ajudar quem precisa. Vereador 

Paulo com a palavra coloca que é um assunto bem importante, devido que não é só o 

comercio que esta sentido, devendo sim ter um debate sobre isso, então sabendo que a crise é 

grave, que todos vão sentir, sendo que a arrecadação já caiu e esse dinheiro que vai vir não vai 

suprir todas as necessidades, porem não se deve deixar a geração de renda também se virar 

sozinha, precisa- se juntar as forças de comercio, agricultura, executivo, legislativo, enfim, 

para que se possam diminuir as perdas e seguir em frente da melhor maneira, com a palavra 

Vereador Adilson, colocou que sabendo da suma importância as empresa e comércios do 

município, agindo com responsabilidade, usando coerência, ajudando sim mas sem deixar em, 

falta de repente lá na frente quando se precisar de verba para salvar vidas, conhecendo a 

situação, onde graças a deus ainda não se tem casos expressivos, mas que mais pra frente se 

tenha mais casos e se precise desse recurso, tendo então responsabilidade, sendo que esse 

dinheiro que nem esta liberado ainda, existe uma negociação de volta com Deputados onde 

em troca congelaria o salário de todo funcionalismo ate dezembro de 2021, para que esse 

dinheiro possa vim para os municípios. Com a palavra Vereadora Marcia coloca que acha 

muito estranho que nas reuniões de comissões o Vereador Adilson era totalmente favorável e 

depois que subiu para o gabinete voltou com uma ideia totalmente oposta. Vereador Adilson 

colocou que talvez tenha sido mal interpretado, não sendo contra em ajuda, só coloca que não 

acha na hora certa para isso, a crise vai ser maior, por que ainda não chegaram grandes caos 

aqui, Vereador Claiton colocou que existe uma nota feita pelo Executivo onde a mesma não 

foi postada por que ainda não se decidiu, então ainda é uma verba incerta. GRANDE 

EXPEDIENTE: Com a palavra Vereadora Mariela, saudou a todos e colocou para o 

secretario de Obras, devido que as maquinas estão nas localidades do Três Passinhos, onde 

algumas estradas precisam de reparos, sendo uma delas no Seu Valdemar Hoffmam, com seus 

açudes, prometeram os cascalhos e ate hoje não foi, sendo que ele tem que puxar ração nas 



costas, também no Seu Jair Rohed onde o mesmo estava doente necessitando de ambulância, 

a qual quase não conseguiu chegar na casa, para que sejam pintadas as lombadas da rua que 

vem da Cotrisal e sai do lado da padaria, também colocar sobre uma das conquistas em que 

tiveram acordos e não foram cumpridos, sobre a água da Linha Três Passinhos, onde foi 

colocado um bomba usada, que tem medo dessa bomba queimar e não ter dinheiro para 

comprar uma nova, sendo que foi posto uma caixa de cinco mil litros de água, a mesma faz 

com que a bomba fique ligada quase que direto, sendo que a promessa era de uma caixa de 

dez mil litros, pedindo então que seja resolvido ate pra manter a vida útil da bomba, também 

comenta sobre o decreto de calamidade publica, onde durante o fim de semana recebendo 

varias mensagens questionando que para bares, mercados e outros ha uma restrição de 

proteção como mascara, álcool gel e tudo nas medidas de segurança, e seguem um vídeos pela 

comunidade de uma aglomeração onde se tem imagens do Prefeito sem mascara, fazendo 

versinho rimado sobre a situação e as vitimas dessa doença, pedindo explicação sobre o que 

esta acontecendo, já que para o comercio tudo tem restrição e para pessoas publicas não ha 

essas restrições. Com a palavra Vereador Claiton, saudou a todos e realizou uma indicam ao 

Secretário de Obras, diante das obras iniciadas na Linha Biriva com o calçamento, sabendo 

que o acesso secundário não está em boas condições, inclusive uma ponte que não está em 

boas condições e será bastante usada devido as obras o calçamento, mais conhecido como 

ponte da Dona Adélia. Com a palavra Vereador José Ivanês, saudou a todos e colocou um 

pedido ao Secretario de Agricultura sobre uma indicação feita nessa casa sobre os serviços de 

gobby e de silagem, onde os agricultores querem saber se será realizado ou não a doação 

desses serviços, também como tem local que o povo não tem acesso à informação sobre até 

quando será feita a reserva de milho. Com a palavra Vereador Erivelton saudou a todos e fez 

seus cumprimentos ao secretario de obras pelo inicio do calçamento na comunidade da linha 

Biriva, colocando uma nota de esclarecimento de valores que ainda estão na casa dos 

Deputados, o Governo Federal passara para o município de Novo Barreiro um valor a titulo 

de auxilio financeiro no montante aproximado de 541mil 607 reais, valor esse a ser pago em 

quatro parcelas no decorrer do ano de 2020, mas o mesmo ainda esta em votação na câmara 

dos deputados, o Governo Municipal nesse momento de crise decorrente a pandemia do novo 

coronavírus vê como boa ação do Governo Federal em auxiliar estados e municípios na 



tentativa de repor as perdas do ICMS e ISS devido a quedas bruscas nas vendas que afetou as 

industrias e o comercio, para tanto cabe salientar a toda comunidade, que não se trata de 

dinheiro novo para o município, não é uma reposição total dos valores de ICMS e ISS, é 

época de normalidade, não se trata de dinheiro somente para o combate ao coronavírus, 

estima-se que ao final deste terá um déficit no valor 750 mil reais, que não será coberto pelo 

Governo Federal e nem pelo Governo do Estado, tendo o município suportar sozinho tal 

déficit, por tal razão se faz necessário esclarecer diante que se façam interpretações erradas 

pelo cidadãos, a maneira como a mídia vem divulgando da a entender de que o dinheiro vem 

para auxiliar no combate ao covid-19, ressaltando ainda que o auxilio veio em boa hora, mas 

para repor parte das perdas que o município terão. Com a palavra Vereador Adilson saudou a 

todos e comentou sobre a licitação de um grande investimento no total de 912 mil reais que 

serão investidos em calçamento nas ruas de nossa cidade, realizado no dia 30 porem teve 

aplicação de recurso e somente na data de hoje que as cartas de licitação foram abertas, nesse 

momento estivemos presente fiscalizando e assinando as atas, onde a empresa ganhadora é de 

fora, não sendo nosso município, ai que gera preocupação, onde se tava licitando por 912 mil 

essa empresa ganhou por 643 mil, isso que o município vem ganhar 269 mil reais que poderão 

ser investidos em outras obras no nosso município, sendo isso muito bom, porem gerando a 

preocupação de que essa sempre vai conseguir fazer uma obra de qualidade com um valor tão 

abaixo? Pedindo o apoio para que se fiscalize a obra saia nos devidos afins do projeto, mais 

de cinco mil metros de calçamentos que poderão ser feitos com o valor sobrado, salientando o 

inicio  da obra na comunidade da Linha Biriva, pelo recurso conseguido pela Vereadora 

Marcia e sua bancada, juntamente com a Administração Publica que fez a sua parte e que se 

consiga ligar essa parte do calçamento com mais obras ate dar encontro aqui com a cidade, 

sabendo que se terá mais 700 mil licitados para calçamentos no interior para chegar ate no 

asfalto concretizando sonho dessa via feita por completa, agradecendo por terem atendido o 

pedido de dividir o pavilhão em quatro box para assim agregar 4 pequenas empresas para que 

sejam assim ajudado as empresas e gerado mais empregos do que somente uma fabrica. Com 

a palavra Vereadora Marcia, saudou a todos e colocou seu comentário sobre as obras dos 

calçamentos, indo atrás desses recursos juntamente com a colega Vereadora Mariela, também 

Vereador Claiton sabe a importância dessa obra para essa comunidade, acompanhando 



também a busca de recurso em Brasília, colocando que se entra na política para melhor a vida 

do povo, onde o deputado não se elegeu mas deixou esse mérito que é o calçamento, como 

Vereador Adilson já citou que ao mesmo tempo que se fica contente com os inícios de obras, 

se fica também preocupado devido que quando se faz licitação, tem a comissão a qual procura 

um preço referencia para a licitação, e sendo feita em 30 de dezembro fica um pouco 

complicado, desde que esse período é férias coletivas, onde a maioria das pessoas das 

empresas estão em festas ou deferias não acompanhando essas licitações, sem querer falar que 

o executivo esta agindo de ma fé, por que gostam de distorcer tudo o que é falado, sendo que 

como poucas empresas participaram o município economizou um valor 446,01 reais onde o 

valor máximo estipulado pela comissão foi de 249,825, sendo que no calçamento do Três 

Passinhos também foram economizados 759 reais, sendo que muitas empresas entram em 

contato devido a data das licitações, ficando atento então para novas datas de licitações, sendo 

nessa varias empresas conseguiram se inscrever e a vencedora conseguiu uma economia pro 

município de 275 mil reais, ficando uma coisa absurda com relação aos outros, independente 

de Prefeito gostar ou não, sendo que quem ter que saber é o povo, devido que é o voto deles 

que elege qualquer um aqui, sobrando assim um montante que se possa fazer mais uma obra 

de qualidade com esse montante, quanto a indicação feita hoje, que venham ate nos conversar 

para que possamos ajudar o município a continuara gerando renda, ajudando manter os 

empregos também de quem ainda mantêm em chapada e região, comentando sobre pessoas 

que perderam o emprego que tinham na fabrica e devido a pandemia não conseguem arruma 

nem se quer uma faxina pra fazer pra sustentar a casa. No espaço de Líder Vereador 

Claudemir colocou que existe muita ignorância através desse coronavírus, devido que se 

busquem informações mais seguras e uteis, colocando assim uma live disponível de um 

especialista e conselheiro de empresas como já foi falado, a situação esta difícil e com certeza 

ficara muito pior, devido a tudo o que se passa quando uma pessoa é infectada, toda crise se 

tem por volta disso, por isso se vem tomando cuidados, para não prejudicar quem se gosta, 

tendo consciência, momento de união, provendo ações de repente, não investido em cada um 

mas apara todos, sobre os calçamentos, não tenham dó de cobrar, devido que dois anos já tá 

tudo estragado, ai não tem mais o que fazer, colocando também sobre o projeto de resolução 

para trata do assunto do cemitério sendo uma situação caótica quem vem se alongando e que 



existem solução, outro comentário sobre cursos, disponibilizar cursos de formação, de 

empreendedorismo, as pessoas que querem investir precisam saber. Espaço de Líder Vereador 

Ivanês, dizendo que são doze ruas sendo feitas 22 mil metros quadrados de calçamento, onde 

cinco empresas se disponibilizaram participando onde vários preços foram colocados sendo o 

ganhador com 643 mil reais, relatoria aberto hoje por parte da manha dentro do prazo de um 

ano sendo prorrogável devido ao Covid-19, ainda em prazo de recurso, vendo também em 

meios de comunicação sobre a pandemia, onde equipamento de proteção sendo 

superfaturados, com dinheiro publico. Vereador Paulo no seu espaço de Líder, saudou a todos 

e colocou sobre muito trabalho pela frente com doze ruas de calçamento e todas as obras de 

Secretaria de Obras, colocando sobre estar atentos com o inicio de obras, devido que as bases 

de calçamentos tem que ser bem solidas para não ser um dinheiro colocado fora, quanto ao 

coronavírus, sobre uma conversa com um amigo do Maranhão, onde ele coloca que é muito 

mais serio do que se vê pelas noticias, tendo um ideia que no bairro desse amigo muita gente 

tem morrido em casa, nem entrado na estatística de coronavírus, sem laudo médico nenhum, 

recomendando que todos se cuidem, sem subestima o poder de morte que tem essa doença. 

Com a palavra Vereador Anderson, passando a presidência da casa para o Vereador Ivanês, 

Vereador Anderson fazendo uso da palavra coloca que entende a preocupação da Vereadora 

Mariela com o poço d‘água devido que foi muito cobrado, segundo a administração, a caixa 

de água que vão colocar será maior, esperando que isso seja feito o quanto antes, e quanto a 

bomba se chegar a queimar durante esse ano será reposta uma bomba, também referente ao 

coronavírus, sobre o estrago que isso vem causando a nível nacional e mundial, que a 

administração cobre um pouco mais de ações referentes a alguns locais, devido que alguns  

estão sendo cobrados, inclusive o comercio que esta de parabéns pelas atitudes tomadas e os 

cuidados, já em contrapartida na semana passada recebendo uma ligação onde haviam pessoas 

jogando bola no ginásio municipal de esportes não condenando as mesmas, mas colocando 

um pouco de culpa na administração devido que deviam cobrar e colocar em pratica as ações 

de prevenção e fiscalização, gostaria então que fossem tomadas as medidas necessárias já que 

muitas pessoas que estão trabalhando estão se cuidando, sobre os calçamentos, pessoas 

enviaram fotos do trabalho que essa empresa ganhadora realiza, esperando que aqui no 

município o trabalho seja tão bem feito quanto em outros e de qualidade . Voltando a 



Presidência ao Vereador Anderson. 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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