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Aos quinze dias 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 15ª 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 José Ivanês, Vereador 

Erivelton, Vereadora Mariela, Vereador Claudemir, Vereador Paulo, Vereadora Marcia, 

Vereador Adilson. Seguindo o Presidente solicitou a Secretária a leitura para análise, 

discussão e votação do Projeto de Lei nº 038/2020- Suplementa Verbas e Abre Crédito 

Especial dentro do orçamento corrente, indica recursos e dá outras providências. O Presidente 

coloca em discussão, Vereador Claiton coloca que como relator da comissão de saúde tem 

parecer favorável, tendo que saúde é algo primordial dentro município como muitos outros, 

devido que essa dotação chegou ate aqui e é fundamental a aprovação do referido projeto, 

Vereadora Mariela com a palavra, coloca que como relatora da comissão de constituição e 

justiça também é favorável ao projeto, sabendo sobre as emendas individuais impositivas que 

chegaram ate o município no valor de 400 mil, com grande importância, principalmente em 

relação enfrentamento do novo Coronavírus, em votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 041/2020- Dá 

denominação a ruas do perímetro urbano e dá outras providências. Vereador José Ivanês pede 



dispensa de leitura de justificativa. Considerando que o presente projeto entrou na pauta na 

data de hoje, dispondo do regimento interno, o presente projeto ficara baixado para analise. 

Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 042/2020- Autoriza a alienação de 

bens inservíveis para o Município e dá outras providências. Vereador Paulo pede dispensa de 

leitura de justificativa. Considerando que o presente projeto entrou na pauta na data de hoje, 

dispondo do regimento interno, o presente projeto ficara baixado para análise. GRANDE 

EXPEDIENTE: Com a palavra Vereador José Ivanês, saudou a todos, coloca sobre 

cobranças sobre estrada da Linha Santa Terezinha, Linha Progresso com a sede, sendo que 

muitas pessoas vem dessas localidade trabalhar aqui na cidade e essas dizem que não ha 

condições mais de trafego nessas estradas, entrando em contato com o Secretario de Obras, o 

mesmo disse que as maquinas vão demorar para chegar lá, porem foi realizado pedido para 

que se apresse e façam alguns reparos para socorrer aqueles moradores, coloca também sobre 

a anistia do governo do Estado, onde na ultima semana , deu sessenta por cento de safra 

normal e cem por cento de milho safrinha, então Poder Publico que encontre como fazer a 

devolução aos que já realizaram o pagamento na hora do pedido, colocou sobre a segurança 

dos comércios, devido que um comerciante da baixada estava instalando câmeras devido que 

em uma semana duas tentativas de assalto, em um dos casos onde jogaram pedras nos vidros e 

na porta de uma casa, em outro dia assaltaram uma casa e levando então ferramentas de 

trabalho, então as pessoas estão se precavendo instalando câmeras, levando mais uma vez o 

pedido de instalação de câmeras de monitoramento na cidade para melhor proteção e 

segurança dos moradores. Com a palavra Vereador Erivelton, saudou a todos, fez sua 

colocação em relação aos 400 mil reais recebidos por meio de emendas impositivas, onde 

agradecer, já que se esteve ai em Brasília no mês de fevereiro juntamente com o Prefeito, 

emendas vindas de 150 mil do Senador Luiz Carlos Heize, 150 mil do Covatti Filho e 100 mil 

de Marcelo Brum dinheiro esse que vem para se utilizado me materiais de consumo, 

combustível, peças mecânicas, luz, telefone, assessorias, já tendo por parte do Vice Volnei 

uma explicação da destinação desses valores, valores que vem na livre, já pode ser usado 

diretamente. Com a palavra Vereadora Mariela, saudou a todos, faz um pedido ao Secretario 

de Obras onde se resolve com umas duas cargas de pedra, na casa do seu Darci Araújo, onde a 

dificuldade é ate sair do carro com a garagem, também faz uma colocação sobre ser citada na 



ultima sessão, onde todos tem opiniões diferentes, sendo normal onde se vive em democracia, 

na outra sessão só tinha comentado que a pessoa pode mudar de partido, mas continuar coma 

mesma ideologia, parabenizando e reconhecendo o que esta certo e sendo feito, porem 

continuar cobrando o que não esta sendo feito e cobrando o que que está errado, ao contrário 

do que o Vereador falou as portas de casa estão abertas para recebê-lo, e agradecendo a 

cedência de sua casa naquele momento, e colocar que as portas de casa sempre estarão abertas 

para recebê-lo quando precisar, porque além de seres humanos, pessoas públicas, cristãos e 

filhos de Deus. Vereador Claiton solicitou seu direito de resposta. Com a palavra Vereador 

Claudemir, saudou a todos e colocou uma alerta a toda a comunidade principalmente 

comercio local, onde foi liberado uma linha de financiamentos do governo federal durante a 

pandemia do coronavírus, onde pode financiar trinta por cento do faturamento do ano anterior, 

com juros subsidiados com prazo de trinta e seis meses para realizar pagamento, se realiza 

juntamente ao Banco do Brasil, uma linha direta do Governo Federal, se colocando a 

disposição para ajudar os empresários, sendo interessante trazer mais recursos para o 

município, para que possamos passar por essa pandemia sem situação mais graves de crise, 

faz sua colocação sobre a verba da saúde, salientando a importância de se ter em Brasília 

Deputados que representem os partidos daqui, devido que foram 400 mil reais, importantes 

devido a queda de arrecadação, onde as pessoas não deixam de solicitar principalmente o 

posto de saúde e se ter esse atendimento devido a essas verbas. Lembrando a todos que 

amanha estará reunida comissão do cemitério municipal para discutir e formatar a 

regulamentação da utilização do espaço do cemitério municipal e também da ampliação do 

espaço do mesmo. Por que questão de ordem atendendo o pedido do Vereador Claiton, 

consultando o regimento interno, o Vereador tem direito a replica, direito de resposta e 

consequentemente a vereadora tem direito treplica. Com a palavra Vereador Claiton, saudou a 

todos e colocou seu posicionamento ao comentário exposto, achando então que o espaço do 

grande expediente deveria ser destinados a comentários sobre o município, porem dizendo a 

Vereadora que quando fazendo uso da palavra cita nome, e põe em cheque o que o outro 

pensa ou o  que o outro é sente-se no direito de resposta, sem fazer demagogia, conhecendo 

muito bem a Vereadora, dizer que quando a Vereadora fala sobre mudar de opinião ou de 

posicionamento, tem que aprender a pedir, defendo o dialogo, sentando e discutindo 



prioridades juntamente com Executivo, estando feliz em ver as coisas acontecer, quanto ao 

fato de mudar de partido, todo mundo sabe que toda a família sempre foi PP, concorrendo nas 

eleições passadas pelo PSC partido de direita e voltando nesse ano para o PP, dizendo que 

quanto as decisões dentro dessa casa diz respeito a cada, dizendo para a Vereadora Mariela 

que está virando uma chatice essa de toda sessão achar um discurso diferente para fala do 

Claiton, por que a Vereadora não explica o documento enviado ao Poder Executivo da Policia 

Federal que diz respeito a Vereadora no início do exercício de cargo, documento esse que 

ficou exposto no mural por seis meses, por determinação da Policia Federal devido ao Bolsa 

família, deixando assim de mimimi, sem ficar falando ciclano ou de beltrano, parando assim 

de ser hipócrita, de que o outro não tem direito, cada faz o que quiser, a Vereadora sabendo 

muito bem o por que não é mais bem vida dentro da casa do Vereador. Com a palavra 

Vereador Paulo, saudou a todos e gostaria de realizar um comentário sobre as estradas, como 

já foi dito a estrada da Linha Progresso esta com bastante problemas, tendo conhecimento que 

precisam de reparos pelo menos em trechos mais danificados, em função que tem chovido 

bastante causando problemas e sabendo que é uma estrada de bastante movimento, também as 

estrada da linha Preste, pedindo que o Secretario de Obras passe ali e de uma avaliada devido 

a uma atolador, e quanto ao assunto em debate do Vereador Claiton e Vereadora Mariela, isso 

é um assunto que não soma, que se deve virar a pagina, deixar o Legislativo para tratar de 

assunto do município e não de fatos pessoais, já tendo muitos problemas la fora, como temos 

visto o coronavírus, que causa uma preocupação e apreensão em todos, isso sim é uma coisa 

que se deve estar atentos e ajudar a esclarecer a pessoas para que essas se cuidem se previnam, 

devido que cada dia aumenta mais os números de contaminados da região, agradecendo a 

quem foi buscar recursos para cada vez mais estar preparados para enfrentar esse problema e 

não só esse mas todos os casos que chegam de outras doenças lá na saúde, colocando sobre os 

100mil do deputado Marcon no ano 0assado para a saúde e esse ano mais 100 mil para a 

agricultura, sendo esse o foco, os problemas do município. Com a palavra Vereadora Marcia, 

saudou a todos, colocou sobre as estradas, onde não conseguiu um contato com o Secretario, 

porem existem muitas estradas no aguardo melhorias, como o Vereador Paulo falou, e hoje 

colocando sobre a estrada que passa pelo seu Aparício, onde está bem complicada, onde o 

pessoal não consegue mais sair, como a Vereador falou, dar uma atenção a essas pessoas que 



não conseguem mais se locomover, aproveitando a presença do Vice Volnei, onde o Vereador 

Claiton já comentou, sobre a estrada da linha Biriva que recebeu a britagem, de se fazer um 

quebra-molas na frente do Neta, devido a velocidade que os carros passam ali e tem pessoas 

de idade , quanto aos 400 mil reais, que é um dinheiro extra, foi pedido nessa casa na semana 

passada, onde seriam gasto esse valor, hoje o Volnei como Secretario de Saúde chegou ate 

casa para explicar, desses 400 mil serão 20 mil para luz e telefone na unidade básica de saúde, 

20 mil reais para pneus e câmaras para veículos da unidade básica, 130 mil reais para 

aquisição de combustível para esses carros da saúde, 120 mil reais para aquisição de 

medicação, aqui onde teve questionamento sobre aquisição de testes esta incluído nessa valor, 

sabendo que o Governo Federal esta mandando poucos testes, e a solução e prevenção é a 

realização de teste, evitando a contaminação, já que segundo o Vice Volnei a Prefeitura vai 

fazer uma compra de mais teste e o mesmo vai disponibilizar para o Legislativo quantos serão 

comprados, 45 mil aquisição de peças e serviços de mão de obra em manutenção de carros da 

unidade básica de saúde, porem como vários veículos serão trocados por novos poderia ser 

revisado esse valor repassado para outro setor, 30mil para comprar material de ambulatório e 

odontológico, e 35 mil para contratação de assessoria de administração da unidade básica. 

Esclarecendo esse valores, sendo muito bom essa vinda de 400 mil reais já que se perdeu 

muito em arrecadação, onde ainda não ha um numero expressivo de contaminados no 

município, devido ao que o Vereador José Ivanês colocou de abatimentos, todos aqui 

gostariam que fosse feito mais ainda pela agricultura, como o colega já falou se teve um 

anistia considerável, e como já falado em sessão passada sobre um funcionário que colocou a 

Prefeitura na justiça e que essa não tinha se manifestado em defesa, na quarta feira a 

Prefeitura então protocolou um a petição, mesmo que no ultimo dia, não tendo acesso a 

petição, mas sabendo que algo então foi feito. Com a palavra Vereador Adilson, colocou-se a 

disposição a respeito da Linha Progresso onde já houve a colocação de outros Vereadores, 

porem conseguindo contato com o Secretario de Obras, por que existem muitos pontos que 

precisam d reparos, sabendo das chuvas intensas dessa semana, tendo em media já dez pontos 

precisando reparos urgentes, no que der uma melhorada no tempo durante essa semana, 

retomasse esse reparos de pontos mais críticos, também faz sua colocação sobre o projeto 

aprovado nesse dia, o qual beneficia a saúde do município, sabendo de uma caminhada de 



passos largos, para que o povo seja beneficiado, estando sempre atentos a saúde, agradecendo 

aos deputados que enviaram esses recursos, colocando que esse projeto não foi aprovado 

antes devido a algumas duvidas da destinação e dos valores aplicados. No espaço de líder 

Vereador Claudemir, colocou seu agradecimento ao envio dessa emenda sendo que 300 mil 

reais foram enviados pela bancada do Partido Progressista, mais uma vez a população tem que 

estar ciente que não é fácil administrar um município somente com verbas mensais. 

Presidente Vereador Anderson passa os trabalhos dessa casa ao Vereador José Ivanês, o qual 

sede a palavra ao Vereador Anderson, saudou a todos e colocou sobre as estradas comentadas, 

em que na ultima quinta-feira juntamente com a igreja católica percorreram boa parte do 

município, em torno de 140 quilômetros, entrando inclusive me estradas de municípios 

vizinhos, coloca então que perto desse o nosso município esta de parabéns, tem sim trechos de 

péssimas condições mesmo, sendo trechos inclusive de estradas que foram feitas a pouco 

tempo, porem com toda chuvarada não se consegue manter tudo, mas só arrumando esses 

trechos se consegue manter melhor um trabalho que já foi feito, mas como todos falaram um 

dos piores lugares, é o trecho da Linha Prestes, coloca também um convite da comunidade 

Boa Saúde, de uma live solidaria em beneficio a comunidade já que não podem ser realizada 

festas, quem quiser colaborar, colocando aos Vereadores que usem o espaço da Câmara para 

debater sobre os projetos, já se tratando de um ano político, cuidando então das palavras, 

cautela a todos, onde num impulso alguém se precipite, debatendo então os projetos, cada um 

tem o direito de falar o que pensa de cada projeto podendo ser contra ou favorável, com 

emendas ou sem, pedindo então que debates particulares e pessoais fiquem lá fora dessa casa. 

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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