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No primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas reuniram-se nas

dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro os vereadores Mariela Carla

Rossetto(PT),  presidente e vereador Claiton Ribeiro da Silva (PSC), Márcia Raquel Rodrigues Pre-

sotto(PTB), José Ivanês Moi Frizão(PCdoB),  Claudemir Antônio Nunes Andriolli(PP), Anderson

Ramos Sagioratto(PC do B), Adilson Castro Machado(PDT), Paulo Cesar Klein (PT) e Gelson de

Quadros Chicatte (PP) para a realização da Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove. ABER-

TURA: para dar início aos trabalhos o presidente Claiton solicitou a leitura do trecho bíblico pela

vereadora  Márcia Rodrigues Presotto (PTB). Em seguida o presidente solicitou a leitura da ordem

do dia. Após solicitou a inscrição para o grande expediente que não teve nenhum inscrito. Dando se-

guimento aos trabalhos solicitou a leitura da ATA Nº 04/2019 da Sessão Ordinária do dia 28 de

Março de 2019.  Pediu a dispensa da leitura,  colocou em discussão e foi para votação que foi

APROVADA por unanimidade. Em seguida o presidente Claiton Ribeiro da Silva solicitou a Leitu-

ra para análise, do Projeto de Lei Nº 018/2019  que Abre Crédito Especial, Indica Recursos, e dá

outras providências. O presidente colocou o projeto em discussão e a vereadora Márcia Rodrigues

Presotto (PTB) pediu a palavra e se pronunciou dizendo que como relatora da Comissão do Orça-

mento Justiça e Redação manifestou seu parecer favorável ao projeto. Presidente colocou em vota-

ção e  o Projeto de Lei Nº 018/2019 foi APROVADO por unanimidade. Dando andamento nos tra-

balhos da casa solicitou a Leitura para análise do Projeto de Lei nº 003/2019 que Autoriza o Poder

Legislativo Municipal a patrocinar, como forma de apoio cultural, o programa informativo da Câ-

mara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro/RS produzido pela Rádio Comunitária de Novo

Barreiro/RS – FM 104.9, nos termos que estabelece. A vereadora Mariela Carla Rossetto (PT) se

manifestou pedindo a dispensa da leitura da justificativa, o pedido foi aceito pelo senhor presidente

do plenário.  



Projeto foi para discussão e a vereadora Márcia Rodrigues Presotto (PTB) se pronunciou afirmando

ser favorável ao projeto, pois segundo ela muitos conseguirão acompanhar o trabalho que os verea-

dores realizam. O presidente Claiton Ribeiro da Silva (PSC) explicou aos demais vereadores que

buscou esclarecimentos junto a Assessoria do Inlegis para sanar as dúvidas a respeito de firmar con-

trato com a Rádio Comunitária 104.9, pois existe um parecer de que não poderia ser feito esse con-

trato, porém com esclarecimentos e conversa com a Assessora Jurídica Alice Malmann chegou-se

ao parecer favorável para a contratação de serviços com a emissora.  O vereador Paulo Klein (PT)

se pronunciou dizendo que a contratação com a emissora é de extrema importância, pois grande par-

te da população não consegue participar das sessões. A questão legal temos certeza que não terá

problema nenhum.  Se posicionou favorável ao projeto afirmando a importância dos vereadores te-

rem um canal para divulgarem o trabalho realizado. Presidente Claiton Ribeiro da Silva (PSC) agra-

deceu as palavras dos vereadores e concedeu a palavra a vereadora Mariela Rossetto (PT) que se

pronunciou falando que toda a sociedade ganha  e fica conhecendo o trabalho dos vereadores. O

presidente agradeceu as palavras da vereadora, e passou o espaço para o vereador Tito Graia (PDT).

O vereador se pronunciou dizendo que o projeto é de suma importância para a sociedade ficar mais

informado do que acontece no legislativo. Presidente agradeceu as palavras e informou os vereado-

res que os projetos serão recebidos até a quinta-feira a tarde, pois na sexta-feira deverá ser publica-

do a ordem do dia para que a população em geral posso acompanhar a pauta da sessão com antece-

dência. Coloco o projeto em votação que foi APROVADO por unanimidade. ENCERRAMENTO:

não havendo mais nada a tratar o presidente vereador Claiton Ribeiro da Silva (PSC) agradeceu a

presença de todos e declarou encerrada a presente sessão. Essa ata foi redigida pela assessora de im-

prensa que após lida será assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores.


