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 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MÁRCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 

  

Aos vinte e cinco 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 12ª 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 o Secretário Vereador Claiton a leitura da Ordem do dia. Em andamento pediu que 

fosse realizado a inscrição para o grande expediente: Vereadora Mariela, Vereador Paulo, 

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

para análise 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 Presidente coloca em discussão, com a palavra Vereador 

José Ivanês, colocou que junto aos funcionários os vereadores pediram para que fossem feitas 

algumas alterações, sendo então feitas pelo prefeito, agora sim tem que ser votado para então 

estabelecer as normas dos funcionários, já que se conseguiu as mudanças, com a palavra 

Vereador Paulo, coloca que esse projeto trata da regulamentação do fundo, então essa 

mudança passa a responsabilidade ao município, como, por exemplo, salário-maternidade, 

licença saúde, tudo era custeado pelo fundo, então sendo mudado para o município, Vereador 

Claudemir com a palavra comenta que é uma adequação do fundo com a reforma da 

previdência, como foi a aposentadoria, essa é uma adequação do município com relação ao 

seu servidor, com a palavra Vereadora Mariela, comenta que como relatora da comissão foram 



feitas mudanças no projeto, que como não foram preciso fazer emendas, a comissão é 

favorável a aprovação do projeto, presidente coloca em votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura do pedido de retirada 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, e em 

votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura para 

análise Emenda Modificativa n° 001 referente ao 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, com 

a palavra Vereador Adilson, colocou que esse projeto chegou para ser aprovado o pagamento 

do reajuste em primeiro de maio, porém, o reajuste seria em primeiro de abril, sendo que esses 

funcionários perderiam um mês de reajuste, sendo que em conversa com vereadores se 

chegou à conclusão dessa emenda, em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após o 

Presidente solicitou a leitura para análise do Emenda Modificativa n° 002 referentes ao 

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, Vereadora Mariela pede dispensa da leitura da justificativa, Vereador 

Ivanês coloca que nenhum dos funcionários perderiam esse mês de reajuste, em votação, o 

qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura para análise do 

pedido de INDICAÇÃO Nº 014/2020- Do Vereador José Ivanês Moi Frizão e da Vereadora 

Mariela Carla Rossetto. O Vereador José Ivanês Moi Frizão e a Vereadora Mariela Carla 

Rossetto, integrantes da Bancada do Partido Comunista do Brasil (PC do B) da Câmara 

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

seguinte INDICAÇÃO: Indicam ao Poder Executivo para que instale câmeras de 

monitoramento no perímetro urbano do Município e saídas para o interior de Novo Barreiro. 

JUSTIFICATIVA (Em Plenário). Com a palavra Vereador José Ivanês, colocou que essa 

indicação seria a pedido de empresas e pessoas que moram em nossa cidade, como por 

exemplo, Sarandi e Barra Funda, onde ha o monitoramento, sendo que é uma segurança mais 

a todos. Co a apalavra Vereador Adilson, colocou que é uma indicação boa sim, como nos 

últimos dias teve relato de munícipes lesados com relação a assaltos, e uma pessoa que por 



detalhes não caiu em um golpe, apoiando a indicação, coma apalavra Vereador Erivelton 

comenta que é uma preocupação valida, que em outros momentos esse projeto já foi pensado, 

porém não realizado pois os custos seriam muito elevados com instalação e manutenção, 

devido a ser materiais de qualidade a serem usados, porém coloca que vai intervir novamente 

com prefeito e vice-prefeito sobre o assunto. Com a palavra Vereador Claudemir, comenta que 

apoia essa indicação e que a alguns anos atrás já fez  mesma indicação, porém comenta que 

não adianta colocar câmeras sem ter monitoramento dessas mesmas, como Sarandi por 

exemplo em parceria coma brigada militar, sendo que aqui em nossa cidade ainda não ha essa 

parceria, então rever esse conceito em manter uma parceria entre empresas e população em 

geral sobre isso, Presidente Vereador Anderson comenta sobre a importância  desse projeto, 

assinando assim juntamente com os demais vereadores. Vereador José Ivanês coloca que pode 

se juntar vereadores, com prefeito e empresas para uma reunião ver como isso é visto e, com 

certeza, ter prerrogativas de preço e funcionamento, em votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra Vereadora Mariela, coloca que 

sobra indicação, juntamente com o colega Vereador José Ivanês, foram procurados por 

comércio e populaça em geral para que houvesse alguma atitude a ser tomada, com relação ao 

que vem acontecendo, devido a pandemia e a crise que aumenta, então evitando problemas, 

mesmo sabendo do recurso que se necessita para realizar o mesmo é um pouco alta, que se 

converse para que não aconteça mais perdas a sociedade, pedindo que seja destinado se puder 

um valor da câmara pra auxilio desse projeto. Também comenta sobre calçamento do Três 

Passinhos, que teve um intervalo, mas pedindo a população que tenha um pouco de calma, 

sendo que a verba é liberada por etapa, então ir com calma, onde cada etapa vai ser feita, claro 

que o projeto foi feito assim e não tem como mudar agora, em conversa com o secretário de 

obras dependente a prefeitura consiga fazer a parte de tubulação depois que o resto da obra 

estiver pronta. Com a palavra Vereador Paulo, comenta sobre uma preocupação por parte dos 

produtores de leite, coma chegada do inverno, muitos produtores têm o problema em suas 

propriedades como a falta de cascalho, que quando a secretaria de obras tiver na melhoria de 

estradas próximas a essas propriedades que sejam feitas também nelas, para ter melhor 

desenvolvimento desse setor. Com a palavra Vereador José Ivanês, coloca que a indicação 

feita é uma melhoria ao município, também comenta sobre a secretaria da agricultura para 



inscrição de semente de milhos e sorgos, onde ha poucos dias para inscrições, sendo as 

mesmas já estão abertas, comenta também sobre falta de cascalho nas propriedades de suínos 

e não somente de produtores de leite, então coma chegada de período mais chuvoso, onde se 

dar uma melhoria e ajuda ha esses produtores. Com a palavra Vereador Claiton, parabeniza o 

trabalho de um setor especial da prefeitura, lembrando da gestão passada onde sempre 

priorizava o dialogo entre todas as partes para poder ser sempre atendido, então parabeniza o 

trabalho da funcionaria Fernanda Até e Marcelo dias que fazem parte do setor de licitação do 

município, Engenheiro Douglas, Maurício Rossetto e a Daniela Zandoná que fazem parte do 

setor de engenharia, no setor jurídico ao senhor Paulo Ihme, agradecer também aos 

profissionais que estão na linha de frente da saúde em tempos de pandemia, porém hoje 

enfatizar esses profissionais que fazem parte desse setor muito importante para o município, 

sendo que sem esses profissionais, um poder executivo não realizaria nenhum trabalho ou 

obra, sendo então em reunião no gabinete juntamente com esses profissionais e mais alguns 

vereadores, passaram uma nota de esclarecimento, para que a população conheça mais sobre 

esses setores e importância dos mesmos, relembra então sobre sua gestão de presidente da 

câmara sobre sempre preservar o dialogo entre todos esses profissionais para que houvesse 

conclusões e melhores decisões, pedindo assim que os colegas sempre que houverem duvidas 

peçam esclarecimento por meio de pedido de informação e outros. Segue a nota de 

esclarecimento: Estimada comunidade de Novo Barreiro, todos sabem que tanto eu na 

condição de Prefeito, quanto o vice-prefeito municipal Volnei Nicola Tonello sempre 

respeitamos a opinião dos vereadores municipais, e em relação a elas nunca nos manifestamos. 

Entretanto, as manifestações levadas à tribuna da câmara municipal de vereadores na última 

sessão legislativa exigem um posicionamento de nossa parte. Realizamos, agora durante o 

mês de maio, junto a prefeitura municipal, uma licitação de valor bem elevado, visando a 

construção de calçamento em várias ruas da cidade. Esta licitação foi objeto de insinuações 

por parte de uma vereadora do município em sessão da câmara de vereadores, com as quais 

não concordamos e é muito importante que façamos um pequeno esclarecimento. As obras 

realizadas pelo município são sim determinadas pelo prefeito e pelo vice-prefeito municipal. 

Decidimos quais obras fazer e quanto dinheiro temos para tanto. Dentro dessas premissas, o 

engenheiro Douglas pessoa e seus assistentes, Daniela Zandona e Maurício Rossetto, 



começam a elaborar o projeto, observando o local da obra, quais os materiais indicados, qual 

o prazo para a conclusão, e fazem todos os orçamentos para que a administração tenha uma 

noção de qual o custo. Estes orçamentos realizados pela equipe de engenharia são realizados 

com base em uma tabela, a tabela sinapi que é utilizada pela caixa econômica federal. 

Concluindo o orçamento e os projetos, a equipe de licitações, formada pelo Marcelo Dias 

Machado, pela Fernanda Até Lavall elaboram a licitação, que antes de ser publicada, ainda é 

conferida pelo departamento jurídico do município, através do advogado Paulo Ihme. Depois 

de lançada a licitação, que recebe publicação, na sua grande maioria, no diário oficial da 

união, no diário oficial do estado, em jornal de grande circulação do estado, em jornal de 

circulação regional, pela rede mundial de computadores e nos murais da prefeitura, são 

colhidas as propostas, e escolhida dentre as que atendem ao edital, aquela que oferece o 

melhor preço. Somente depois de realizado tudo isso, o processo vem ao prefeito para que 

este contrate com o fornecedor que apresenta o melhor preço. nas etapas anteriores não há 

nenhuma ingerência do Prefeito. Somente para determinar qual obra será feita e ao final a 

contratação. E assim, é em todas as licitações, em 2019 realizamos 66 licitações e em 2020 já 

realizamos 18 licitações. Nunca, repito, nunca o nosso departamento de engenharia, o nosso 

departamento de licitações e o departamento jurídico, e a administração como um todo, teve 

contra as pessoas que ali atuam, qualquer acusação de mal vereação do dinheiro público ou de 

desonestidade. Sempre contratamos, dentro do preço do orçamento, pelo melhor e menor 

preço. Há licitações onde comparecem vários interessados, principalmente quando de maior 

vulto como esta última, e em outras, de menor vulto, comparecem menos interessados. porém 

a administração sempre busca o melhor preço. Realmente essa licitação teve um orçamento 

inicial de r$.919.980,00 e conseguimos contratar por r$.643.953,54. e vamos fiscalizar e 

pedimos para a comunidade nos auxiliares a fiscalizar para que estas obras saiam bem feitas, 

no capricho como a nossa comunidade merece. há licitações, no entanto, em que as 

contratações se deram por valores próximos aos valores dos orçamentos da equipe de 

engenharia. são questões de mercado que envolvem a obra em si, sua localização, seu vulto, 

seu valor, a forma de pagamento. Ainda, em relação à referida licitação específica, foram 

levantadas várias dúvidas, totalmente infundadas que poderiam perfeitamente terem sido 

esclarecidas com os servidores do departamento de licitação, e não lançadas maldosamente no 



ar, com o fito de prejudicar pessoas e também colocar em dúvidas a postura como a nossa 

administração sempre atuou, não temos nada a esconder, trabalhamos com seriedade e com 

honestidade. Queremos, em relação à referida licitação, esclarecer especificamente os 

seguintes pontos: 1. Quanto a realização do certame em “período de férias ou recesso das 

empresas” - mês de dezembro - situação que teria restringido a participação das empresas na 

licitação, de acordo com a lei que rege as licitações 8.666/93, em nenhum de seus dispositivos 

traz vedação à realização de licitações em determinados períodos do ano, eis que a 

administração pública é dinâmica e não para em mês algum do ano, valesse tal alegação mais 

valor teria agora em épocas de pandemia, quando a recomendação dos órgãos governamentais 

é pela não circulação da população. Logo, totalmente infundada a alegação, pois o fato da 

licitação ter sido realizada no mês de dezembro, em nada alterou o resultado da licitação. A 

demais, as licitações receberam ampla divulgação, atualmente com a disponibilização da 

internet, basta a empresa ter interesse em buscar informações e poderá participar de varias 

licitações. É obrigação do município dar ampla divulgação dos editais, agora não temos a 

obrigação e nem e legal sair avisando empresas para participar de licitações. o interesse de 

participar e exclusivo das empresas. Para exemplificar, por varias vezes já nos deparamos com 

editais de combustível e remédios, com abertura previstas no mês de dezembro próximos ao 

natal ou a virada do ano, e indagamos estas datas foram escolhidas para restringir a 

participação, ou para beneficiar alguma empresa? Claro que não, pois as empresas que 

tiverem interesse em participar irão comparecer ao dia marcado, em que pese o mês de 

dezembro, janeiro e fevereiro serem períodos de férias nas empresas por coincidirem com o 

período de férias escolares, as empresas não fecham, continuam funcionando, apenas com 

menos funcionários, as empresas continuam funcionando pois tem obrigações com 

funcionários, fornecedores, no caso especifico dos nossos editais de calcamento, por ser 

convênio há prazos estabelecidos pelos ministérios/caixa que tem que ser cumpridos, caso 

contrário perde-se os recursos, por isso demos prioridade e licitamos ainda em2019: 2- 

Quanto ao questionamento dos valores de referencia para o orçamentos de projetos de obras, 

cada obra é um projeto, algumas obras englobam calçadas, englobam canalização pluvial, 

razão pela qual, não é possível comparar orçamentos de obras sem verificar o que 

especificamente é licitado e será executado. 3- Os editais e os documentos solicitados para 



cadastro e habilitação das empresas, seguem a lei 8.666/93 –lei das licitações, em momento 

algum solicitamos documentos que restringem a participação, apenas seguimos a lei. Desta 

forma as insinuações contra as pessoas que integram o departamento de engenharia, 

departamento de licitações e departamento jurídico, são totalmente descabidas, inoportunas, 

injustas e maldosas. Estas pessoas, cujos nomes citei acima, a maioria residentes em nossa 

comunidade ou com laços familiares e de amizade com a nossa comunidade, possuem 

famílias, possuem honra, possuem um nome a zelar. Por tal razão nos manifestamos, para 

principalmente repudiar e lamentar a leviandade com que o assunto foi tratado na câmara 

municipal de vereadores. Esperamos sinceramente que tais insinuações não mais ocorram, 

temos que respeitar os funcionários públicos que fazem um trabalho sério, temos que respeitar 

e preservar as famílias dessas pessoas. Assim como eu e o Volnei respeitamos essas pessoas e 

as suas famílias, esperamos que os demais detentores de cargos públicos também o façam, 

respeitem para serem respeitados. No espaço de líder Vereador Claudemir faz uma saudação a 

todos que fazem com que o município se desenvolva, essa união, principalmente vereadores 

que correm atrás de melhorias e verbas para o desenvolvimento do município, na certeza de 

que o município vai crescer hoje, pela visão que se tem, como por exemplo a construção de 

uma creche de suínos, alavancando assim as oportunidades de novas agregações em 

agricultura nessa área, podendo gerar alguns empregos, novas estruturas com quem já esta na 

área, levando acima ter mais renda e recursos voltando ao nosso município, conversando 

sobre a área dos peixes no município também esta crescendo muito, aumentando a produção 

de quem já esta nesse ramo, graças a confiança dessa administração com pessoas do estado e 

do governo federal, onde grupos de investidores vieram atrás do município para investir em 

uma indústria de filetagem desses peixes, comenta sobra a  satisfação em concorrer em 

vereador desse município por vontade de ajudar a todos, principalmente ao crescimento do 

município, que cresceu junto com os munícipes e empresas, levando o exemplo da igreja 

católica que por experiencia cresceu junto, por meio de mutirão, parabeniza a Camila e o 

pessoal da Emater pela implementação do SIM, apresentando então na próxima sessão em 

conjunto ao convenio da UFSM, auxiliando o pequeno produtor, para um fundo de aval, para 

implantar nas propriedades outras atividades como abelhas e peixes, pela dificuldade que se 

enfrenta, essas pessoas terem outras rendas que são viáveis sim e que beneficia 



principalmente a renda do município, deixando a discussão que não levam a nada de lado, 

tentando sim ajudar a quem precisa, sabendo que quando esta errado, se aceita e pronto, se 

procura tudo pelo certo, independe de amizades, parabenizando a administração pelos feitos, 

querendo que todos esses investimentos não demorem para dar retorno, devido que se 

necessita de todos os produtores e comercio para que cidade funciona, como exemplo o posto 

de saúde que esta disponível a todos, utilizando essa renda. Com a palavra no espaço de líder 

Vereador Adilson, coloca também sobre novos investimentos que estão chegando ao 

município, em conjunto com vereadores e poder publico para melhoria e inovação, todos 

sabem sobre enfrentamento de seca, pandemia, crise, mas os vereadores, trabalhando olhando 

para frente para que as coisas não parem e sim melhorem, juntamente com o poder publico, 

comentando sobre investidores de peixes que se interessaram pelo município para investir 

aqui, sendo que esses tem já uma vida no ramo com mercado certo, empresas com potencial 

não de suga e sim de agregação de valores e de empregos, mas para isso precisa de vereadores 

que aceitem em juntar essa melhoria, claro que ninguém tem o mesmo pensamento, mas que 

todos pensem em melhorias e investimentos que gerem renda, superando assim todas essa 

crise que esta no momento, essas pessoas que chegam aqui, só vem por que acreditam na 

administração e por que a mesma esta fazendo um bom trabalho, juntamente com todos os 

vereadores, independente que estiver na administração nos próximos anos, para que não 

parem o que se esta sendo feito, e que olhe pela comunidade e suas necessidades, comentando 

também sobre a nota de esclarecimento, que essas pessoas que estão a frente desses 

departamentos, jamais podem colocar em duvida a honestidade dessas pessoas, devido a 

serem daqui, criadas nesse município, pelo entendimento se desconfiou dessa honestidade, 

participando juntamente com demais vereadores, em como funciona o setor de licitações, 

sendo que o mesmo são oito anos sem apontamentos de fraudes, por que são pessoas honestas, 

a diferença de preços sim em licitações, devendo se levar em condições em que cada projeto e 

cada licitação é feita, devendo a concorrência também mudam preço, cada obra tem seus 

objetivos e necessidades, isso mudam os preços, claro que quanto menos se gasta melhor pra 

todos, pedindo também para se ter mais coerência entre os presentes da casa. 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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