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 Presidente: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO 

 Secretária: MÁRCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO 
  

Aos vinte e dois 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 16ª 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 Erivelton 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 José Ivanês, 

Vereador Claudemir, Vereador Adilson, Vereador Erivelton, Vereador Paulo, Vereadora Marcia. 

Seguindo o Presidente solicitou a Secretária a leitura para análise, discussão e votação 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. O Presidente 

coloca em discussão, em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente 

solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 040/2020-Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetuar contribuição mensal extraordinária em favor da Associação dos Municípios da Zona 

da Produção – AMZOP, para subsidiar ações de combate ao novo Coronavírus (COVID-19), 

abre crédito especial por redução de dotação orçamentária e dá outras providências. Vereador 

José Ivanês realiza pedido de vista desse projeto. Considerando pedido de vista o presente 

projeto ficara baixado para analise. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 

043/2020- Prorroga a contratação emergencial de gari 40 (quarenta) horas, contratado pela Lei 

Municipal Nº 1.856/2019. projeto deu entrada na casa nesse dia, será votado por acordo de 



bancada. O Presidente coloca em discussão, Vereador José Ivanês comenta que esse projeto 

foi de acorde de bancada devido a importância da funcionalidade do funcionário, e da 

necessidade do mesmo, em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente 

solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 044/2020- Autoriza a alienação de bens inservíveis 

para o Município, e dá outras providências. Vereador José Ivanês pede dispensa de leitura de 

justificativa. Considerando que o presente projeto deu entrada na pauta na data de hoje, tendo 

em vista o disposto no regimento interno o presente projeto ficara baixado para analise. Após 

a Presidente solicitou a leitura da Emenda Modificativa N°003/2020, referente ao Projeto de 

Lei nº 041/2020. O Presidente coloca em discussão, Vereador Adilson comenta que nada mais 

justo dar o nome a essa praça de uma pessoa que representou o município, uma mulher que 

sempre acolheu a todos, com a palavra Vereadora Marcia coloca sempre tinha chimarrão e 

almoço pra quem chegasse acolhendo na casa da Solange e nada mais justo que nomear a rua 

de Normelio já que sempre foi uma pessoa da comunidade, onde a rua passa de fundos coma 

casa o mesmo, em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou 

a leitura do OFÍCIO DE RETIRADA do Projeto de Lei n° 081/2019. O Presidente coloca 

em discussão, em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Antes da abertura do grande 

expediente o Presidente desta casa se pronunciou lendo um trecho do regimento interno, onde 

fala sobre punições e providencias, a quem como vinham acontecendo nas ultimas sessões 

faltasse com respeito e realiza-se ofensas, tratando de assuntos que não dizem respeito a 

assuntos dessa casa, providencias serão tomadas. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra 

Vereadora Mariela, saudou a todos e colocou se agradecimento a Secretaria de Obras, pela 

realização de algumas estradas que vinham sendo pedidas e agora estão sendo feitas na 

comunidade do Três Passinhos, reforça o pedido de que façam a melhoria da estrada da Linha 

Progresso, muitas pessoas pedindo como já foi comentado na sessão passada, também coloca 

sobre ser citada devido a uma notificação da Policia Federal, corrigindo que a notificação 

recebida foi do Ministério Publico e não da Policia Federal, esclarecendo que isso aconteceu 

devido o ingresso no Bolsa Família, e em algum tempo depois passar pro nome a empresa da 

família, então por ingenuidade ou por burrice, ou quando muito por falta de informação, se 

continuou recebendo alguns meses o beneficio, o quando aconteceu a pré-candidatura, teve o 

desligamento voluntario, ai então que veio essa notificação, porem tudo o que era necessário 



foi feito, tudo foi informado e ate hoje tudo esta resolvido, não houve devolução de dinheiro 

algum devido que não houve pedido pra isso, então com a consciência bem tranquila, 

esclarecendo esse fato, sabe da necessidade, de quanto se trabalha, em outra cidade inclusive, 

pedindo desculpa a população pelos fatos ocorridos, pedindo ao Vereador Claiton para que se 

tiver algum problema pessoal pra que chame e resolva. Com a palavra Vereador Ivanês, 

saudou a todos e colocou sobre um pedido de moradores da Posse dos Camargo, onde foi feito 

um poço artesiano e não teve conclusão, devido que só tem que colocar a bomba e erguer a 

caixa, sendo que o encanamento será dividido, para ambas as localidades, sendo que em 

reunião com o Prefeito, ele ficou de dar uma resposta e uma ajuda nisso sendo quer nada foi 

feito ate o momento, pedem que se faça antes do plantio de milho, devido que a caixa fica no 

mio de uma lavoura, também pede ao Secretário de Obras para que na frente da casa do 

Vilmarzinho, foi feita uma valeta para passagem de cano do posso artesiano e ficou muito 

baixo acontecendo ate um acidente. Com a palavra Vereador Adilson, saudou a todos, colocou 

sobre um projeto aprovado no final doa no passado, recuso do FENISA, para investimento no 

município, sendo que foi feito um grande investimento, que foram os calçamentos, no qual 

muitas obras já estão sendo pavimentadas, também sobre esse recurso foram beneficiados 

com a compra de três carros para a saúde, sendo que são muitas viagens realizadas por mês, 

sendo que foram comprados também uma Doblô nova, uma ambulância nova e vindo por 

meio do estado um Logan, todos esses veículos vindo para beneficiar a população, e 

esclarecendo que isso acontece devido a boa gestão que esse município tem, sabendo que 

outros municípios tem muitas dividas, sendo o nosso um dos únicos que ainda tem credito, 

também fazer um pronunciamento sobre o nome dado para a praça, e da rua do seu Normelio, 

onde são pessoas integras que só fizeram o bem para o município. Com a palavra Vereador 

Paulo, saudou a todos e fez seu pronunciamento sobre esse projeto de nomes, e comenta sobre 

a importância de ter o nome da Ex Vereadora Solange, e a rua do seu Normelio, onde foram 

pessoas ilustres para esse município, como sabendo que muitas outras pessoas também 

poderiam dar seus nomes pelos feitos, outra colocação é sobre a falta que os agricultores estão 

notando sobre o espalhador de calcário, onde eles precisam desse serviço, e não temos mais 

essa maquina no parque, um setor que ajuda tanto em arrecadação de renda. Com a palavra 

Vereadora Marcia, saudou a todos e colocou um pedido ao Prefeito sobre a falta de água, seja 



na Coab, na Boa Saúde, na baixada, aqui pra cima, assim como a iluminação publica, todas as 

partes da cidade tem as ruas que não tem iluminação e que fica perigoso para a comunidade, 

coisas simples fácil de se resolver, outro pedido é a ponte da dona Adélia, onde disseram que 

esta em situação de calamidade, logo da um acidente, sabendo dos serviços da secretaria de 

obras, porem é um lugar um pouco perigoso, quanto ao financiamento que o colega falou, no 

mês de outubro do ano passado foi aprovado aqui na Câmara um financiamento, conveniado 

pela caixa, de dois milhões quinhentos e sessenta e sete mil reais, qual veio com justificativa 

em comprar carros para a saúde e pavimentar ruas as quais a muito tempo precisavam de 

melhorias, e desses já foram gastos então seiscentos e quarenta e três  mil reais em 

pavimentação, noventa e seis mil reais foi para a compra da Doblô para o posto de saúde, e 

três carros Siena dando um total de cento e setenta e um mil reais, então esclarecendo para 

onde foi esse dinheiro que toda a população vai ajudar a pagar, desses dois milhões já foram 

gastos novecentos e dez mil reais, o restante será feito calçamento e comprado uma 

ambulância, tendo muitas ruas ainda que tem bastante movimento e não tem pavimentação, 

quanto aos nomes de ruas e praças, como disse o colega Vereador Paulo, tanta gente que 

poderia ser homenageada pelo feitos em nossa cidade, quem diria que Solange com 51 anos 

hoje não estaria mais aqui, foram pessoas que deixaram marcas, que fizeram a sua parte, e que 

muitas outras pessoas precisam também serem homenageadas. No espaço de Líder Vereador 

José Ivanês, fez sua colocação também sobre  a nomeação da praça e da rua, onde foi bem 

feita a escolha devido a importância dessas pessoas para essa cidade, comentando também 

onde vai se lotear, para que se coloquem o nome dessas outras pessoas, comentando sobre o 

coronavírus, onde houve um sepultamento sem saber se era corona ou não e por isso não teve 

sepultamento, comentando também para prevenção, usar mascaras, não circular sem 

necessidades, se cuidar para não precisar ter essa tristeza Com a palavra Vereador Claudemir 

no espaço de líder, comenta sobre o coronavírus, onde em conversa com funcionários da 

saúde, coloca que situação é grave, devido que não se consegue saber qual o ponto 

transmissor, podendo deixar então o sistema de saúde em colapso, podendo então faltar tanto 

medicamentos, como leitos hospitalares, para que as pessoas se cuidem quem pode fiquem em 

casa, também um parabéns a Capela lá da Boa Saúde pela live, coloca também da criação de 

um festival da canção municipal, beneficentes onde muitas pessoas que viviam disso estão 



paradas, comenta que em próxima sessão trará um trabalho que foi feito por meio de uma 

assessoria, com a implementação da suinocultura, onde alguns municípios vizinhos o valor 

arrecadado chegou a triplicar, um dos municípios que mais cresce, tendo um respaldo no 

Governo Federal, para ajudar nessa crise. Presidente Vereador Anderson com a palavra realiza 

junto ao Executivo para que seja enviado a essa casa o projeto de regulamentação do 

cemitério municipal, sendo um projeto discutido juntamente coma comunidade, tendo um 

debate bem aprofundado, proveitoso, com varias pessoas interessadas devido a situação que 

se encontra o cemitério, fez leitura também de um comunicado explicativo devido a entrada 

do município em bandeira vermelha devido ao coronavírus e assim as medidas cabíveis diante 

dessa bandeira. 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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