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12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 5º SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA
2017 - 2020  REALIZADA EM  20/05/2019. 

      Presidente: CLAITON RIBEIRO DA SILVA
      Secretário: ANDERSON RAMOS SAGIORATTO

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas reuniram-se nas de-

pendências da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro os vereadores Mariela Carla Ros-

setto(PT),  presidente  e  vereador  Claiton  Ribeiro  da  Silva  (PSC),  Márcia  Raquel  Rodrigues

Presotto(PTB), José Ivanês Mói Frizão(PCdoB), Claudemir Antônio Nunes Andriolli(PP), Anderson

Ramos Sagioratto (PCdoB), Adilson Castro Machado(PDT), Paulo César Klein (PT) e Gelson de

Quadros Chicatte (PP)  vice-prefeito Volnei Tonello, chefe de administração Renato Tadeu Lawall,

da chefe de gabinete Elaine Andriolli e demais pessoas da comunidade para a realização da Sessão

Ordinária do ano de dois mil e dezenove . ABERTURA: para dar início aos trabalhos o presidente

Claiton solicitou a leitura do trecho bíblico pela vereadora Mariela Carla Rossetto (PT).  Presidente

agradeceu a leitura e pediu para que fosse realizado a leitura da ordem do dia. Dando sequência  so-

licitou a inscrição para o grande expediente que teve a inscrição dos seguintes vereadores: Claude-

mir Andriolli (PP), José Ivânes Mói Frizão (PCdoB), Marcia Rodrigues Presotto (PTB) e Mariela

Carla Rossetto (PT). Após o presidente solicitou a leitura da Ata nº 10, e Ata nº 04 da sessão extra-

ordinária, o presidente solicitou a dispensa da leitura das atas e colocou em votação, as atas foram

APROVADAS por unanimidade. Solicitou a leitura do ofício 102/2019 que trata de um pedido de

informação sobre os números de professores que foram chamados em concurso. Após o presidente

solicitou a leitura da Emenda 001/2019 que trata da modificação do Projeto de Lei 031/2019. Mo-

dificou-se a escolaridade para o cargo de Agende de Endemias.  Presidente colocou a emenda em

discussão e o vereador Anderson Ramos Sagioratto se manifestou (PcdoB). O vereador explicou

que a emenda foi criado, pois o projeto que desceu na casa tinha como requisito para contratação a

escolaridade de ensino fundamental, mas o primeiro projeto de lei criado para a contratação do

agente de endemias, que já está atuando na área, o requisito era ensino médio. O vereador explica

que a emenda foi criada para padronizar e dar legalidade ao projeto. Presidente agradeceu as pala-

vras do vereador Anderson, colocou a emenda em votação que foi APROVADA por unanimidade.

Dando seguimento aos trabalhos o presidente pediu que fosse feito a lei



tura do Projeto de Lei 030/2019 que Altera o salário básico mensal aos cargos de Agente Comunitá-

rio de Saúde, criados pela Lei Municipal n.º 1.091/2010 a partir de 1º de Maio de 2.019 e dá outras

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

nimidade. Em seguida o presidente pediu que fosse feito a leitura do Projeto de Lei 031/2019 Au-

toriza o Município de Novo Barreiro, a realizar contratação emergencial de Agentes de Endemias, e

dá outras providências. Vereador Claudemir pediu a dispensa da justificativa. Presidente colocou o

projeto em discussão, em votação que foi  APROVADO por unanimidade.  Após o presidente se

pronunciou falando ao público que falou com a Luana que informou que diante uma conversa com a

15º Coordenadoria Regional de Saúde para cada 800 pessoas é necessário ter um agente de endemi-

as para atender a população. Como Novo Barreiro passa de mais de mil estabelecimentos, é neces-

sário a contratação de mais um agente.  Dando seguimento, o presidente colocou o projeto em vota-

ção que foi APROVADO por unanimidade. O vereador Claudemir se manifestou por questões de

ordem solicitou ao presidente, com apoio dos colegas, um requerimento para que fosse realizado na

próxima sessão a votação do parecer do Tribunal de Contas  da prestação de contas do exercício de

2016. O vereador afirmou que a casa não cumpriu com as questões regimentais de acordo com o

que foi estabelecido na última sessão. Claudemir explicou que o parecer precisa ser votado, pois a

Comissão de Orçamento Justiça e Redação votou por sua maioria desaprovando. Ele solicitou ao

presidente que na próxima sessão fosse colocado o parecer em votação. O presidente agradeceu as

palavras e informou que na próxima sessão será colocado o parecer do Tribunal de Contas. Presi-

dente colocou em votação o requerimento do vereador Claudemir Andriolli (PP) e por unanimidade

ficou acordado que na próxima sessão será votado o parecer. GRANDE EXPEDIENTE: presiden-

te passou a palavra ao vereador Claudemir Andriolli. O vereador cumprimentou a todos, e falou

ao presidente que gostaria de fazer alguns esclarecimentos a respeito do desfecho da última sessão,

principalmente sobre o Fundo de Assistência do Servidor (FAS). O vereador explicou que existem

dois tipos de previdência social quanto aos recursos: ele explanou que uma delas é a contribuitiva

em que os trabalhadores ativos contribuem para pagar os benefícios daqueles que estão recebendo,

já a outra é a previdência de capitalização. Esses são os dois tipos de previdências que existe quanto

ao recursos. Claudemir explicou que a previdência social do município é a de capitalização, infor-

mou que a prefeitura está contribuindo com uma parte e os servidores estão colando o dinheiro em

um fundo de participação para posteriormente pagar os benefícios previdenciários que são: aposen-

tadoria e pensão, diferentemente da previdência social que os trabalhadores ativos contribuem para 



pagar os que estão aposentados. O vereador mencionou que nos anos anteriores existe um atraso dos

pagamentos, mas é uma herança em que foi parcelado e não foi pagado. O vereador falou que em-

tende a preocupação de alguns colegas quanto a aposentadoria dos servidores, mas falou que é ne-

cessário ir a fundo e pesquisar para passar informações corretas a população. O vereador citou da-

dos do Sistema de Gestão e Investimentos (SGI) que se refere ao Fundo FAS. Claudemir explicou

que está aplicado no Fundo FAS quatorze milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e no-

venta e cinco centavos. Claudemir informou que foi recebido de aplicação em quatro meses, de ja-

neiro até abril, quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e nove

centavos. A média é de cento e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezessete cen-

tavos. O juro em média por dia é de quatro mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete cen-

tavos. O vereador explicou a todos por que está expondo esses números, ele falou que precisa justi-

ficar os atos e que respeita a todos e nas vezes que aprovou o parcelamento do Fundo FAS, o fez ba-

seado em fatos que ao conferir não viu problema que possa prejudicar alguém esses parcelamentos.

O vereador explicou que existem quase quinze milhões de reais que está entrando e está gerando ju-

ros e correção monetária, então não existe nenhum problema para as pessoas ficarem preocupados

com a aposentadoria. O vereador explicou que havendo inadimplências com o Fundo, tranca todo o

parcelamento. Diante disso, explicou como ele iria se posicionar contra o parcelamento sendo que a

saúde estava precisando de investimentos., estavam buscando emenda para as patrulhas agrícolas e

justificou que foi por isso que votou no parcelamento. O vereador parabenizou o time do município

ANBF. Mencionou sobre as cobranças que fizeram para o executivo  em arrumar a quadra de espor-

tes e agora já está vindo o resultado. O vereador pediu a população mais respeito durante as partidas

e que o povo participante não falassem palavrões.  Claudemir também falou sobre o roteiro turísti-

co, Caminhos da Erva Mate, e que solicitou aos organizadores que fosse realizado em outro horário,

pois em função do trabalho alguns vereadores não poderiam participar, e que a explicação dos orga-

nizadores é que não conseguem pagar hora extra. O vereador falou sobre a satisfação que foi poder

entregar a patrulha agrícola para a localidade de Três Passinhos, com a emenda do Deputado Jerôni-

mo, em torno de cento e trinta mil reais. Claudemir  finalizou mencionando que a conquista é de to-

dos. Presidente agradeceu as palavras e passou o espaço de líder para o vereador José Ivânes Mói

Frizão (PCdoB). O vereador saudou  o público presente, aos colegas vereadores. Ivânes falou ao

colega Claudemir que faltou ele apontar quantos aposentados existem. O vereador explicou que a

emancipação do município existe há bastante tempo e explicou ao vereador Claudemir que na conta

que ele apresentou só foi depositado dinheiro por isso que exite os quinze milhões de reais na conta 



do Fundo FAS. Ivânes indagou que daqui uns anos terão bastante servidores se aposentando e esse

dinheiro será pago a cada um deles, e pela lógica do Fundo FAS  sairá mais dinheiro do que entrar e

justificou que foi por isso que votou contra, pois futuramente serão duas contas parceladas para pa-

gar. A que existe e a outra que possivelmente será parcelada para que seja dado continuidade nos

trabalhos. O vereador informou a população que foi junto com o secretário de obras Carlos Luiz dos

Santos e o secretário de São José para avaliarem a ponte que liga um município ao outro e verifica-

ram que ela está em péssimas condições e no momento estão aguardando chegar as planchas para

fazerem os reparos necessários. Frizão informou que próximo as lavouras do professor Paulo, Novo

barreiro sentido Linha Biriva, existe um boeiro que precisa ser arrumado, pois está em condições in-

trafegáveis e pode vir  a ocorrer um acidente no local, por isso solicitou que o secretário verificasse

o ponto indicado por ele. O presidente agradeceu as palavras e concedeu espaço de líder a vereado-

ra Marcia Presotto (PTB), a vereadora iniciou saudando os colegas e agradecendo ao secretário

pelas cargas de pedras colocadas próximo ao Kiki Pneus.  A vereadora se pronunciou sobre o fundo

de aposentadoria , citou a explicação do colega Claudemir e mencionou que hoje a contribuição é

para pagar os aposentados, e relembrou que no começo as coisas não eram assim. A vereadora res-

saltou que a preocupação está na dívida de cinco milhões, e de contribuição tem quatorze milhões e

pouco. A preocupação está em deixar de pagar essa dívida, deixa de pagar essa, reparcela outra e se

cada prefeito deixar de pagar daqui a pouco de cinco milhões será dez. Marcia indagou sobre a

quantidade de pessoas que irão se aposentar em dez anos e em vinte. A vereadora falou da importân-

cia de cuidarem das contas para não passarem pela situação da previdência agora.  Marcia falou que

concorda com que o Claudemir falou e que entende que os parcelamentos são para a prefeitura não

cair no Cadastro Informativo Estadual (CADIN)  e os prefeitos sabem que se não pagarem as contas

a prefeitura não recebe mais recursos. Ela afirmou que o dinheiro é público é de todo mundo e que

os prefeitos precisam gestar pensando nisso. Ela fez uma conta e afirmou que o Fundo perde cento e

cinquenta mil por emprestar o dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura paga juro por esse dinheiro

que poderia ser investido em remédios, pagar exames. Ela disse que o erro feito lá atrás, alguém

está pagando a conta.  Marcia parabenizou o time da ANBF pelas conquistas. Presidente agradeceu

as palavras e passou o espaço para a vereadora Mariela Carla Rossetto (PT), iniciou saudando a to-

dos e parabenizou a equipe da ANBF  pelo jogo.  A vereadora falou sobre a problemática preocu-

pante que é a dengue e informou os casos do município vizinho de Sarandi que já tem 105 casos re-

gistrados. Pediu que a população tome consciência dos perigos, e alertou para terem mais cuidados.

A vereadora falou sobre as patrulhas agrícolas e se colocou a disposição para ajudar a comunidade

no que for preciso.  A vereadora falou também sobre as contas que foram a votação e cobrou que as 



dívidas fossem colocadas no mural, pois no tempo que o Partido dos Trabalhadores entregou a pre-

feitura foi exposto no mural as contas que tinham ficado. A vereadora falou que por isso falta muitas

coisas nas diversas secretarias. Presidente agradeceu as palavras. ENCERRAMENTO: não haven-

do 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 imprensa que

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