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Aos quinze dias 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. Estive-

ram presentes na sessão o chefe de gabinete Renato Lawall ABERTURA: para dar início aos traba-

lhos o presidente Claiton solicitou a leitura do trecho bíblico pelo vereador Gelson Luiz de Quadros

Chicatte (PP). Em seguida o presidente solicitou a leitura da ordem do dia. Dando seguimento aos

trabalhos solicitou a leitura da ATA Nº 06/2019 da Sessão Ordinária do dia 08 de abril de 2019.

Pediu a dispensa da leitura, colocou em discussão e foi para votação que foi APROVADA por una-

nimidade. Após solicitou a inscrição para o grande expediente tendo a inscrição do vereador Clau-

demir Andriolli(PP) Marcia Rodrigues Presotto (PTB) e Adilson Castro Machado (PDT).Em segui-

da solicitou a leitura do Ofício n° 078 do Executivo que pede a retirada do Projeto de Lei 022/2019.

Após o presidente pediu que fosse realizado a leitura do convite Sessão Solene da Câmara de verea-

dores de Bom Princípio. Em sequência foi feito a leitura do convite “Primeiro dia D’las”. Em segui-

da foi realizado a leitura da Moção de Apoio n° 001 criado pela vereadora Mariela Carla Rossetto

(PT) em apoio aos candidatos aprovados no Concurso da Brigada Militar. Presidente colocou a mo-

ção em discussão e a vereadora Mariela Carla Rossetto (PT) se pronunciou saudando o público pre-

sente e falou a cerca da importância do governador Eduardo Leite chamar os  candidatos aprovados

no concurso para melhorar a segurança da população. Solicitou que os demais colegas votassem fa-

vorável a moção. Em seguida o presidente agradeceu as palavras da vereadora e solicitou a leitura

do Projeto de Lei Nº 024/2019-  Abre Crédito Especial no Orçamento de 2019, Suplementa Verbas

e aponta Recursos para o exercício e dá outras providências. Após a leitura o presidente colocou em

discussão e a vereadora Mariela Carla Rossetto (PT) pediu vista do projeto para análise.  Em segui



da solicitou a leitura do Projeto de Lei Nº 025/2019 -  Estabelece a Gratificação Mensal Especial

aos integrantes do Conselho Tutelar a partir de 1º de Abril de 2.019 e dá outras providências.  Proje-

to foi colocado em discussão, em votação que foi APROVADO por unanimidade. Presidente solici-

tou a leitura do Projeto de Lei Nº 026/2019- Concede revisão geral anual - art. 37, X, da CF - aos

vencimentos dos servidores, aos proventos e as pensões dos aposentados e pensionistas do Poder

Executivo e dá outras providências. Presidente colocou o projeto em discussão, em votação que foi

APROVADO por unanimidade. Após a leitura o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei Nº

027/2019- Autoriza o município a conceder o uso de bem público municipal e dá outras providên-

cias. Presidente colocou em discussão, em votação que foi  APROVADO por unanimidade. Presi-

dente colocou o projeto em discussão e se pronunciou falando sobre o município autorizar a criação

dos grupos para aquisição dos equipamentos agrícolas  para beneficiar os agricultores.  Em seguida

o vereador Paulo Klein (PT) se manifestou falando sobre os grupos e da importância da formação

para a distribuição e ajuda na melhoria de acessibilidade para o trabalho no campo. Presidente agra-

deceu as palavras e passou o pronunciamento ao vereador Gelson Luiz de Quadros Chicatte (PP)

que parabenizou o secretário da agricultura e o Poder Executivo pela iniciativa em criar cinco gru-

pos de agricultores. Presidente agradeceu as palavras e passou o enunciado ao vereador José Ivânes

Mói Frizão (PCdoB) falou sobre como será útil para os agricultores esses equipamentos, pois irá be-

neficiar aqueles agricultores que não tem condições e nem recursos. Presidente colocou o projeto

em votação que foi APROVADO por unanimidade. Em sequência solicitou a leitura do Projeto de

Lei Nº 04/2019- Concede reposição salarial aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Projeto

foi colocado em discussão, em votação e foi APROVADO por unanimidade. Presidente solicitou a

leitura do Projeto de Lei Nº 05/2019-  Concede reposição salarial aos Vereadores e Presidente do

Legislativo. Presidente colocou o projeto em discussão, em votação que foi APROVADO por una-

nimidade. Dando continuidade aos trabalhos o presidente solicitou a leitura  do Projeto de Lei Nº

06/2019-  Altera a Lei 1.647/2017, Altera o padrão de vencimento do Cargo de Assessor de impren-

sa do Poder Legislativo. O presidente explicou aos colegas que o Assessor de Imprensa da Câmara

Municipal estava ganhando o salário abaixo do padrão de salário minímo ficou índice S03.  Diante

disso, colocou o projeto em discussão, em votação que foi APROVADO por unanimidade. Presi-

dente solicitou a leitura do  Projeto de Lei Nº 07/2019-  Concede reposição salarial ao Prefeito,

Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Vereadora Mariela Carla Rossetto (PT) solicitou a dispensa

da leitura da justificativa. Presidente colocou o projeto em discussão, e o vereador Claudemir Andri



olli (PP) se pronunciou falando a cerca do cuidado que todos devem ter no que diz respeito a legali -

dade dos atos e a competência em apresentar o projeto e aumentar as despesas e o Art. 182 do regi-

mento Interno fala sobre isso. Fez apontamento a respeito e votou FAVORÁVEL ao projeto. Presi-

dente explicou que o Tribunal de Contas o amparam  e o Art. 37 da CF dão o parecer de que é da

competência do legislativo  o aumento do salário. Presidente colocou em discussão e a vereadora

Marcia Rodrigue Presotto (PTB) falou em nome da Comissão da Constituição e Justiça e explicou

que seu voto foi baseado no parecer da Assessora Jurídica Alice Malhmann que apresentou aos ve-

readores duas versões a respeito desse projeto que fala sobre o aumento de salário do prefeito, vice

e secretários. Tribunal de Contas fala que o legislativo deve propor o aumento, já o Tribunal de Jus-

tiça acredita que deve ser como está no regimento Interno. A vereadora deu o voto no projeto basea-

do no parecer da jurídica.  O vereador Claudemir Andriolli (PP) contra argumentou dizendo a verea-

dora Marcia Rodrigues Presotto (PTB) que os vereadores não podem votar num projeto que vai cri-

ar despesas. Projeto foi para votação que foi APROVADO por unanimidade. GRANDE EXPEDI-

ENTE: Claudemir Andriolli (PP), se manifestou agradecendo aos Deputados pelas emendas par-

lamentares e a vereadora Marcia Rodrigues Presotto (PTB) por conseguirem a relação do quanto

cada Deputado destinou para ajudar na aquisição da patrulha agrícola. Noventa e cinco mil reais  do

Deputado Federal Biolchi, cento e dez mil reais do Deputado F. Jerônimo, cento e cinquenta mil re-

ais da Deputada F. Ana Amélia Lemos e cento e cinquenta mil reais do Deputado Ronaldo Noguei-

ra. O vereador Claudemir explicou a importância de ser criado os grupos e na utilização do material

e que seja usado no bem comum de todos. Presidente agradeceu as palavras do vereador e passou o

pronunciamento a vereadora Marcia Rodrigues Presotto (PTB), vereadora explicou que em 2017

já vinham conversando sobre a criação de grupos e como é importante trabalhar em grupo. No geral

falou que os demais que ainda não foram contemplados para terem paciência que logo, logo  todos

serão alcançados.  A vereadora parabenizou a Secretária da Agricultura, Emater, Saúde, e questio-

nou sobre o local em que foi destinado o lixo. A vereadora chamou a Secretária de Saúde Tatiane

Massing para participar da próxima sessão a fim de melhor a qualidade do atendimento do Poso de

Saúde de Linha Biriva. Presidente agradeceu as palavras e passou ao vereador Adilson Castro Ma-

chado (PDT) se pronunciou sobre os salários dos servidores e sobre a formação das patrulhas agrí-

colas.  



ENCERRAMENTO: não havendo mais nada a tratar o presidente vereador Claiton Ribeiro da Sil-

va (PSC) agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão. Essa ata foi redigi-

da pela assessora de imprensa que após lida será assinada pelo presidente, secretário e demais vere-

adores.
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