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Ao primeiro dia do mês de junho 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 13ª 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: Vereador Ivanês, Vereador Claudemir, 

Vereadora Marcia, Vereador Erivelton, Vereador Claiton, Vereadora Mariela, Vereador 

Adilson, seguindo o Presidente solicitou a Secretária a leitura para análise, discussão e 

votação 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. Vereador Paulo 

entra com pedido de vista, sendo que então o presente projeto ficara baixado para analise. 

Após o 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 Abril de 2020 e dá outras providências. O Presidente coloca em discussão, Vereadora 

Marcia coloca que esse projeto só estava baixado para que acompanhassem os outros que 

foram realizadas emendas devido ao dia primeiro de abril e não primeiro de maio, em votação, 

o qual foi aprovado por unanimidade. Após a 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 Abril de 2020 e dá outras providências. Vereadora Mariela pede dispensa de 



leitura de justificativa. O Presidente coloca em discussão, Vereador Ivanês coloca que o 

projeto aumenta o salário para que fique dentro do mínimo, o qual antes era defasado, em 

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

Projeto de Lei nº 035/2020- Regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração 

Pública Municipal. Vereador Claudemir pediu vista de leitura de justificativa, devido que esse 

projeto deu entrada na casa na presente data ficara baixado para analise. Após o Presidente 

solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 036/2020- Autoriza o Executivo Municipal a realizar 

cessão de uso de bem imóvel à Brigada Militar- GPM de Novo Barreiro- RS e dá outras 

providências. Vereadora Mariela pede dispensa da leitura da justificativa devido que esse 

projeto deu entrada na casa na presente data ficara baixado para analise.  Após o Presidente 

solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 037/2020- Dá denominação à Rua do perímetro 

Urbano e dá outras providências. Devido o presente projeto ter dado entrada na casa hoje, será 

votado por acordo de bancada. O Presidente coloca em discussão, Vereador Adilson com a 

palavra comenta que essa regularização vem sido pedido a tempos, devido a implantação de 

energia publica que não havia por causa de não haver registro de nome, Vereadora Marcia 

coloca que esse nome já tinha lá só não era regularizada, o qual não havia melhoria, Vereador 

Paulo coloca que a rua já era conhecida pelo nome, mas precisava ser regularizada mesmo 

para que essas melhorias pudessem ser feitas, já que moradores vinham a muito tempo 

pedindo, e também uma homenagem a um servidor muito ilustre, sendo também que a 

companhia de energia não é fácil de conseguir que seja realizada essa melhoras, em votação, o 

qual foi aprovado por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra Vereador 

Ivanês coloca que como aconteceu o assalto na rua que desde pro posto de saúde, então quem 

ficou de realizar esses quebra-molas, que o façam já que se vem pedindo a tempo, a 

população também reclamam pela alta velocidade em que os carros passam por ali, devido 

que tem a escola ali também, um perigo com crianças e tudo, pedindo ao secretário da cidade 

que de uma atenção, e também em frente ao parque de máquinas, que seja feito um quebra-

molas, devido que nessa rua ha bastante criança, os carros passam ali com muita velocidade e 

com o barulho das máquinas, as vezes não se escuta direito, tem a funerária ali também, 

aproveitam passar ali devido que não tem os quebra molas que tem na avenida, também como 

o colega Vereador Claudemir colocou sobre a creche de leitões no município, sabendo que 



quem vai bancar com isso são os agricultores, sendo que a agricultura alavanca a arrecadação 

do município com suínos leite e afins, então a administração deviam fazer uma porcentagem 

de doação de sementes e de horas máquinas ajudando os pequenos produtores, nessa crise que 

vai seguir, vi ser o agricultor que vai bancar a comida, então deveria sim ter uma linha de 

credito para melhorar essa renda. Chegou a hora também de usar o calcário que se conquistou 

junto com a Vereador Paulo para auxiliar essas famílias da bacia leiteira. Com a palavra 

Vereador Claudemir, comenta que também tem uma preocupação com a arrecadação do 

município, colocando que o projeto da suinocultura tem o intuito de alavancar o retorno do 

ICMS, gerando assim também menos gastos em realocação dos suínos pra engorda quem sabe 

aumentando a construção dos chiqueiros de engorda, por que se tem que ter projetos que 

aumentem os recursos do município, para depois poder realocar retornos, para agricultura, 

saúde e tudo mais, uma preocupação também é de repasse em patrulhas agrícolas, para melhor 

assistir os pequenos agricultores, sobre a resolução 004 que foi criada para verificara situação 

do cemitério municipal, nessa comissão então já se teve uma reunião, sendo que a questão é 

grave, estando com a comunidade visitando o cemitério, o qual existem vários problemas ali, 

estando cheio, sem nem corredor, a questão de área nova não pode ser área pequena, tendo em 

vista o que se foi ampliado a nos atrás que esta cheia, então se tem em vista que tem que ser 

uma área grande para que não dure apenas alguns anos e o problema reapareça a comunidade 

como esta acontecendo agora, ha uma nova reunião marcada com as demais entidades 

religiosas para ter uma ideia do que se pode ser feito, lembrando que os casos de covid 19 

estão chegando aqui em nosso município, não sendo esse um problema do executivo ou do 

legislativo mas sim da comunidade inteira, tendo consciência disso é que vamos parar essa 

transmissão e evitar situações piores. Com a palavra Vereadora Marcia, colocou que se 

ausentou em sessão passada por motivo de força maior, porem na sessão anterior ainda houve 

a fala sobre duzentos e poucos mil reais que foi a economia que o município teve na ultima 

licitação, a qual fala esta infundada em dados e esta em papel ou no portal da transparência, 

colocando assim então que tudo o que se fala o executivo distorce, justamente foi o que 

aconteceu, devido que em momento algum se falou do pessoal da licitação, do Marcelo ou da 

Fernanda, ou dos Engenheiros, o que se falou e se deixou bem claro a todos foi sobre a lei de 

oferta e da procura, quanto mais empresas participarem menor vai ser o valor da obra, por 



exemplo nos calçamentos juntamente com a Vereadora Mariela não se diminuiu tanto assim 

os valores, por que uma das empresa não conseguiu participar e em outro só teve uma 

empresa então não diminuiu, pois imagem que para esses calçamentos atuais foi feito um 

empréstimo de dois milhões em outubro do ano passado para se fazer calçamento e comprar 

novos carros para a saúde, porem quem vai pagar esse empréstimo serão todos os munícipes 

no inicio do próximo ano, então que bom que o valor desse calçamento diminui para que se 

pudesse fazer mais ruas e aproveitar melhor esse dinheiro, diferente do calçamento do Três 

Passinhos e da Biriva que foi uma emenda, ou seja o governo federal que disponibilizou em 

contrapartida a prefeitura só investiu 26 mil em cada calçamento, diferente desse de agora que 

foi um empréstimo total, então se poderia sim fazer insinuações, tendo em mãos quantas 

vezes foram cobrados o calçamento da Linha Biriva, sendo que a indicação foi feita lá em 

2018, muitos sabem quantas vezes foram cobrados a importância desses calçamento, tanto 

que em maio de 2019 se teve ate uma reunião em parceria com o Vereador Claiton, trazendo 

pessoas dessas comunidades, aonde o prefeito falou que em Setembro do mesmo ano as obras 

desses calçamentos se iniciariam, por tanto isso sim poderiam gerar insinuações, de por que 

tanta demora, por que depois de anos, ou não é real o que aconteceu antes dessas obras? Ai 

sim seriam insinuações, hoje também é dia de agradecer, pois a cobranças mas também 

reconhecimento, sendo que o principal papel do vereador é  fiscalizar, então agradecer por que 

toda semana um dos vereadores subia na tribuna e cobrava estrada, fosse da Linha Biriva, do 

Três Passinho, do Poço Preto, sendo que agora essas estradas e outras também estão sendo 

feitas, por isso se agradece, inclusive pelo trabalho que vem se estendo ate no fim de semana, 

colocaram na brita na Biriva, onde os vereadores economizaram passaram, verba e essas obras 

foram feitas, agradecer também sobre o que o Vereador Ivanês sempre falava da importância 

do cascalhamento de estrada dos produtores de leite, inclusive o Vereador Paulo também falou 

sobre esse cascalhamento e ele está sendo feito e ficando muito bom, como o colega 

Claudemir falou que são essas pessoas que trazem ICMS ao nosso município, sendo também 

feita essa melhoria a produtores  da suinocultura, sendo que as vezes os caminhões não 

conseguiam sair das propriedades, porem uma pequena diferença no entender da população, 

que se da pra fazer todas essas obras e melhorias em todos os quatro anos de mandato e não só 

no ano eleitoral. Com a palavra Vereador Erivelton, saudou a todos e começou parabenizando 



a atitude do Prefeito Edinaldo e do vice Volnei, todos os secretários que por reunião realizada 

na ultima sexta-feira, onde os mesmos destinaram 10 por cento do seu salário para ajudar o 

município, onde o mesmo descontado em folha, também realizando um apelo junto aos 

vereadores, quem quisesse doar os 10 por cento, para que seja descontado em folha em 

doação para o município, a critério de cada um, colocando para a população também sobre as 

doze ruas contempladas em mais uma obra de calçamentos, as quais são: Rua Guilherme 

Alfredo Klein - trecho 1, Rua Guilherme Alfredo Klein - trecho 2, Rua Pedro Ernesto Junges, 

Rua Nilo Failstrecher ,Rua Ica Failstrecher, Rua Ito Failstrecher , Rua Sepé Tiaraju, Rua 

Josino Cavalheiro, Rua Noeli Ramires Seiter, Rua Leonora Kolling, Rua Paulo Balestrin, Rua 

Leopoldo Begnini, essas então serão contempladas na primeira etapa do calçamento, e 

segunda etapa que esta sendo licitada ira contemplar a Linha Jogareta, Linha Prestes, Linha 

Biriva com mais um trecho, sendo mais cinco ruas dentro do município. Com a palavra 

Vereador Claiton, saudou a todos e colocou um agradecimento aos funcionários do 

departamento de Assistência Social, dentre alguns momentos sobre a situação em que a 

população Brasileira esta passando, sobre recursos enviados pelo Governo Federal, onde esses 

funcionários trabalharam incansavelmente para ajudar a todos que chegavam e não tinham 

conhecimento sendo que os mesmos eram os que precisavam, em conversa com uma das 

funcionarias, a mesma colocou que existe uma lista imensa de pessoas que precisam ser 

ajudadas, tanto para receber esse valor do governo como também para encaminhar todos os 

tipos de serviços junto ao INSS sendo que, o mesmo precisa ser consultado no sistema todos 

os dias, devido que precisam ser cumpridas certas exigências ou é feito alguma mudança 

passada ao beneficiário ou requerente a algum beneficio, quanto as palavras da Vereadora 

Marcia o certo é falar diretamente a ela, esclarecendo que o que foi feito na sessão passada foi 

somente ler uma nota de esclarecimento, ao qual foi passada por todos os envolvidos nela, e 

dizendo a todos que ouvem, compartilhem o link para que mais pessoas possam assistir e 

assim ver o que aqui é feito e principalmente falado e esclarecido, teria comentário sobre o 

calçamento do Três Passinhos, porem só será falado do calçamento da Linha Biriva, os 

questionamentos dessa nota de esclarecimento se tem dado através da colocação e a data que 

foi feita a licitação da obra, 30 de dezembro, tendo em mãos a autorização com o dia que foi 

enviada da caixa econômica de Passo Fundo, do dia 13 de novembro de 2019, em 45 dias de 



processo, estando na semana do dia 18 de fevereiro de 2020, juntamente com o prefeito 

Edinaldo em Brasília, junto ao ministério da agricultura, ao naquele momento não tinha 

recurso em conta para esse calçamento, a reunião realizada em marco comentada pela 

Vereadora Marcia, com grande público, nesta casa pedindo explicações a respeito do 

calçamento da Linha Biriva, talvez o primeiro mandato e imaturos na forma de 

pronunciamentos, como por exemplo na hora de pedir um recurso e achar que esse vai vir no 

mesmo momento, tendo vários tramites legais em passa ate que haja a execução, tendo em 

mãos sobre a primeira parcelas desse calçamento da Linha Biriva entrou na conta no dia 02 de 

Abril de 2020, um credito de 44 mil e 571 reais, seguindo para segunda parcela dia 28 de 

maio sendo 178 mil 285 reais, tendo as datas dos valores em documento, sendo que esse não 

mentem não distorcem, só esclarecem, a nota de esclarecimento foi proposta pelo pessoal do 

departamento de licitação, tudo o que esta acontecendo de melhorias como calçamentos, 

estradas, cascalhos, britas e muitos outros pedidos é fruto de um trabalho em equipe, que 

todos vão atrás, sabendo de tantas outros grupos que foram beneficiados por patrulhas 

agrícolas, fruto de um trabalho em equipe, sendo que quando os vereadores entram eleitos 

pelo povo, trabalhando em sintonia a um bem comum, sendo esse alcançar ao povo os 

benefícios do recurso publico, sendo que ai sim todos saem ganhando, como por exemplo os 

suínos que estão no nosso município, sendo instalados ate o próximo ano mais dezenove 

chiqueiros, isso também é um fruto desse trabalho, sendo que dinheiro de emenda impositiva 

vem ate o departamento de licitação, que vai fazer um relatório de despesas e equipamentos 

que serão necessários, se os grupos receberam todos os equipamentos onde todos sabem quais 

são, é fruto do trabalho do vereador que foi atrás, busca o recurso, o deputado que se 

responsabiliza em mandar o recurso e o interesse do pode executivo em fazer e executar. 

Tendo um entendimento de todos realizar esse trabalho em conjunto para que a população saia 

ganhando. Com a palavra Vereadora Mariela, saudou a todos e pediu já que esta sendo 

realizada a pintura das ruas e que seja pintado então os quebra-molas de ruas laterais, como 

por exemplo a rua que sai ali pela Cotrisal, não tem sinalização e os mesmo9s não são 

pintados, quem chega d fora que não conhece acaba passando muito rápido ou freando 

bruscamente, também faz o pedido de cascalho para a entrada dos costinhas, onde todo 

mundo já percebeu que se formou um tipo de buraco, onde para desviar precisa ficar na pista 



contraria, arrumar antes que aconteça algum acidente, comenta a respeito das estradas, onde 

em três anos que os vereadores vem cobrando as estradas, cobrando as entradas de 

propriedades e graças a Deus esse ano foi realizado, como o colega Vereador Claiton 

comentou, todos pedindo juntos para que fossem realizadas essas obras, conversando, 

dialogando, juntos para que tivessem uma resposta e então esse ano a população esta sendo 

atendida, tantas localidades, que  hoje se agradece ao João secretario e o Edinho que esta 

sempre junto com os funcionários acompanhando e ouvindo a população, colocando a 

população que isso é direito de cada um, estrada, educação e saúde. Com a palavra Vereador 

Adilson, saudou a todos e parabenizou o trabalho que vem sendo feito pela EMATER desse 

município, sabendo que é um setor pertencente ao Estado, mas que tem total apoio do 

município e dando mais incentivo e suporte, onde desenvolve um trabalho excelente, 

colocando também o desenvolvimento da suinocultura nesse município, mas dizendo que isso 

só esta acontecendo devido a conjuntura de trabalho entre o Poder Executivo, Poder 

Legislativo e o trabalho da EMATER que é desenvolvida aqui, o que faz com que o 

desenvolvimento ande a passos largos, onde em outros municípios as vezes não acontecem, 

sabendo de grandes investimentos inclusive citados por colegas Vereadores, como os novos 

chiqueiros, num total de 19, por que tem pessoa que desempenham seu trabalho para que haja 

novos empregos, arrecadação e ICMS, onde todos possam viver melhor ver o município 

crescer, parabéns a todos essas pessoas e todos esses setores principalmente a cadeia da 

suinocultura que esta sendo mais alavancada nesse momento, também parabenizar as Cohab, 

devido que esses sempre sofrem com  falta de água, sabendo que ali se precisava de mais uma 

caixa de água, sendo que já esta sendo construído o pé para que essa seja implantada, 

aumentando assim o fluxo dessa, colocou sobre outros trabalhos que estão sendo realizados, e 

só esta sendo realizados por que Vereadores foram atrás, Prefeito foi atrás de projetos, de 

recursos, todos dessa administração, tanto Legislativo como Executivo, mesmo com toda essa 

crise que é do pais inteiro, esse município não parou de trabalhar e gerar renda, as pessoas 

estão acreditando no desenvolvimento desse município, por isso que muitas pessoas estão 

olhando com bons olhos e querendo realiza seus investimentos aqui, gerando renda e mais 

empregos. Com espaço de Líder Vereador Paulo, saudou a todos e colocou sobre o interesse 

desses debates que acontecem, gostaria também, analisando o que os colegas estavam falando, 



é um município que esta de parabéns, vendo os vários setores, e empenho da administração 

em melhorar a qualidade de vida dos munícipes, sendo citados vários exemplos, como obras, 

porem  não concordando coma a fala da colega Vereadora Marcia, onde não são realizadas 

obras somente em ano de eleição, sendo injusta com os outros secreta rios que passaram pela 

secretaria de obras e fizeram sua parte, muita coisa já havia sendo feita inclusive, varias 

estradas foram recuperadas, medindo as palavras para não magoar quem esta fazendo o seu 

trabalho e não é reconhecido, incluindo aqui por exemplo o acorrido com a fala do pessoal da 

licitação, sendo que não foi o Vereador Claiton que inventou aquela nota, foram eles que 

fizeram por que se sentiram magoados da forma como foi falado em sessão colocando em 

duvidas a forma de trabalho de cada um deles. Colocando confiança sim nessa equipe, onde 

muita coisa é feita, inclusive o Prefeito Edinaldo e Vice Volnei também realizaram grandes 

obras nesses três anos, sendo que não só em época de eleição, sendo muito mais coisas boas 

do que coisas ruins, sabendo também da demanda da saúde, sempre atendendo a maioria das 

pessoas, exemplar em saúde e muitos outros setores, devemos sim sempre buscar o melhor, 

porem deve-se reconhecer quando esta sendo feito também, parabéns a toda comunidade, a 

todos os vereadores que vão em busca de recursos, de melhorias e que a comunidade veja isso 

que esta sendo buscado. Espaço de Líder Vereador Claudemir agradeceu o empenho na 

manutenção dos empregos da Friolack em Chapada, onde por motivo de pandemia esses 

trabalhadores estavam com horário reduzido, sendo que alguns estão sendo levados de carro 

pelo pessoal do executivo, setenta por cento do valor do salário sendo pago pelo governo. 

Espaço de Líder Vereadora Marcia colocou sobre a possibilidade de postar para as pessoas 

verem sobre o dia em que foram realizadas os papeis de calçamento tudo certinho, deixando 

uma pergunta, será que se esse questionamento não teria sido feito, sobre a prefeitura ter 

economizado 275 mil reais em licitação daria tanta preocupação assim? Geraria tanta 

preocupação com a opinião publica? E mais uma vez Vereador Paulo, este a fala da sessão 

passada e mais uma vez nessa, em que nenhum momento foi citado pessoal de licitação ou 

engenharia, ate mesmo por que os engenheiros não ficariam três anos para fazer um projeto, 

sendo que eles são mandados sim pelo prefeito. 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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