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Aos oito dias do mês de abril 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 Presot-

to(PTB), José Ivanês Moi Frizão(PCdoB), Claudemir Antônio Nunes Andriolli(PP), Anderson Ra-

mos 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 Mariela Carla Rossetto (PT). Em seguida o presidente solicitou a leitura da ordem do dia.

Após solicitou a inscrição para o grande expediente tendo a inscrição do vereador Anderson, Marie-

la, Márcia, Paulo, José Ivânes, Paulo, Claudemir e Adilson (Tito) . Dando seguimento aos trabalhos

solicitou a leitura da ATA Nº 05/2019 da Sessão Ordinária do dia 01 de abril de 2019.  Pediu a

dispensa da leitura, colocou em discussão e foi para votação que foi APROVADA por unanimida-

de. Dando seguimento aos trabalhos no plenário o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei

Nº 019/2019 - Cria Cargos dentro do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, de que

trata o Art. 52 da Lei Municipal nº 1.412/2014, que “Dispõe sobre a estrutura organizacional da Ad-

ministração Direta do Município de Novo Barreiro RS, estabelece as atribuições dos órgãos da ad-

ministração direta, cria os cargos de provimento em comissão e funções de confiança e dá outras

providências” e conforme haviam debatido com a assessora jurídica Alice Malmann o Projeto de

Lei 019/2019 ficou BAIXADO para análise e correção. Em seguida solicitou a leitura do Projeto

de Lei Nº 020/2019 - Abre Crédito Especial, Indica Recursos, e dá outras providências. Presidente

colocou em discussão e a vereadora Márcia Rodrigues Pressotto (PTB) se pronunciou  afirmando

ser favorável ao projeto. Presidente colocou em votação que foi  APROVADO  por unanimidade.

Em seguimento solicitou a leitura do Projeto de Lei Nº 021/2019- Dispõe sobre o pagamento de

abono provisório de caráter indenizatório aos Servidores Municipais das Unidades Básicas de Saúde



- UBS, referente ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica –

PMAQ – AB. Vereadora Mariela Carla Rossetto (PT) pediu a dispensa da leitura da justificativa que

foi aceita pelo presidente que deu seguimento colocando o projeto em discussão, em votação e a ve-

readora Márcia Rodrigues Presotto (PTB) se manifestou afirmando ser favorável ao projeto em vo-

tação explicando que o PMAQ é uma verba que entra no fundo para ser dividido 70% entre os fun-

cionários no ESF. Projeto colocado em votação e foi APROVADO por unanimidade.  Após presi-

dente solicitou a leitura do Projeto de Lei Nº 022/2019 - 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, bem como concede aumento real aos vencimentos dos servidores, aos proven-

tos e as pensões dos aposentados e pensionistas que especifica, além de dar outras providências. A

justificativa foi dispensada pelo senhor presidente e o projeto ficou BAIXADO para análise para

correção do texto. Dando andamento na sessão do plenário o presidente solicitou a leitura do Proje-

to de Lei Nº 023/2019 -  Reajusta o salário básico mensal aos cargos de Agente Comunitário de

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

dências.  Presidente colocou o projeto em discussão, votação e foi APROVADO por unanimidade.

GRANDE EXPEDIENTE:  vereador Anderson Ramos Sagioratto (PCdoB) expôs em plenário o

descontentamento com a administração por não atenderem a solicitação de melhorias nas estradas e

também no saneamento básico a população. Trouxe para conhecimento de todos os colegas verea-

dores casos de moradores que necessitam de poço de aguá na localidade de Três Passinhos. Cobrou

atitude da administração pública para resolver a problemática. Em seguida a vereadora Mariela Car-

la Rossetto (PT) se pronunciou falando a cerca da Reforma da Previdência se posicionando contra,

mencionou que como filha de agricultores  ele vê prejuízos para as mulheres do campo em acres-

centar cinco anos para aposentadoria.  A vereadora lançou o convite ao secretário de obras Carlos

dos Santos para comparecer em sessão dar uma explicação aos vereadores e a população para expli-

car como está o andamento dos trabalhos da secretaria, pois a população do interior está cobrando

melhorias nas estradas e até o momento nada está sendo realizado. Em seguida a vereadora Márcia

Rodrigues Presotto (PTB) se pronunciou falando a respeito do calçamento em que foi buscado re-

cursos para a construção do calçamento para benefício da localidade da Linha Biriva e  Três Passi-

nhos e até o momento ainda não foi desenvolvido a licitação pelo Poder Público Municipal. A vere-

adora explicou que conversaram com o vice-prefeito e que se comprometeu em fazer a licitação du



rante o mês de abril no valor de R$ 250.000.  Explicou a população que o Projeto aprovado em fe-

vereiro para as melhorias das estradas da Linha Biriva será iniciada também nesse mês de abril. Pre-

sidente agradeceu as palavras e passou para o vereador Paulo Klein (PT) . O vereador manifestou

sua indignação em relação a Reforma da Previdência e sobre a perca dos direitos que foram con-

quistados ao longo do tempo pela classe trabalhadora. Solicitou a população que busquem se engan-

jar na luta junto aos deputados que elegeram para que essa reforma não seja aprovada. Vereador fez

críticas ao presidente sobre a incompetência de governar.  Presidente Claiton Ribeiro da Silva agra-

deceu ao Paulo e concedeu espaço ao vereador José Ivânes Mói Frizão (PCdoB), que se pronunciou

falando a respeito das estradas do município que estão com péssimas condições de trafegabilidade.

Solicitou que seja tomado providência a respeito da problemática. Mencionou também a preocupa-

ção com a Reforma da Previdência e de como ela poderá afetar a vida dos pequenos agricultores.

Dando sequência o vereador Claudemir Andriolli (PP) usou a tribuna para parabenizar a iniciativa

do Poder Executivo Municipal pela feira que foi organizada apenas para o comércio local. O presi-

dente agradeceu as palavras do vereador e concedeu a palavra ao vereador Adilson Castro Machado

(PDT) Tito Graia, que também parabenizou a iniciativa do Poder Executivo e falou sobre as empre-

sas  que são de outras cidades que participam das feiras e tiram o lucro do comércio local.  Falou

sobre o setor da geração de empregos do município e estendeu o apoio e parabenizou o Executivo

por disponibilizar o transporte para os munícipes que trabalham para fora. 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.
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