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Aos seis 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) que teve a presença do vice-prefeito Volnei Tonello, chefe de administração

Renato Tadeu Lawall  e o secretário da agricultura Cleomar Furini para a realização da Sessão Ordi-

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

ton solicitou a leitura do trecho bíblico pela vereadora Mariela Carla Rossetto (PT). Após solicitou a

inscrição para o grande expediente tendo a inscrição dos vereadores: Gelson de Quadros Chicatte

(PP), Paulo Klein (PT), Adilson Castro Machado (PDT), Mariela Carla Rossetto (PT), José Ivânes

Mói Frizão ( PCdoB), Marcia Rodrigues Presotto(PTB) e Claudemir Antônio Nunes Andriolli (PP).

Em seguida o presidente solicitou a leitura da ordem do dia.  Dando seguimento solicitou a leitura

para análise, discussão e votação da  Ata nº 009/2019 da Sessão Ordinária do dia 29 de Abril de

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

por unanimidade. O presidente Claiton Ribeiro da Silva explicou que os projetos que iriam para vo-

tação foram reenviados para o Poder Executivo para correção. Informou aos demais colegas que  as

contas do ex-prefeito Ivandro Schlemer do exercício de 2016 vai a votação na próxima sessão medi-

ante o parecer do contador Rubens da Silva Martins. GRANDE EXPEDIENTE: presidente passou

a palavra para o vereador Gelson de Quadros Chicatte vereador da bancada do (PP) que se pronun-

ciou em plenário solicitando para o secretário de obras Carlos Luiz dos Santos a reconstrução de pa-

radas de ônibus para os alunos da Linha Posse dos Camargos  e outra na Entrada do Moinho das Tu-

nas. O vereador solicitou o mais breve possível. O presidente Claiton Ribeiro da Silva orientou ao

vereador para que comparecesse junto a secretaria da câmara a fim de formalizar a indicação. Em 



seguida passou a palavra ao vereador Paulo Klein (PT) que solicitou que fosse encaminhado um pe-

dido para audiência pública com a empresa Distribuidora Gaúcha de Energia (RGE), pois algumas

localidades do município estão sendo afetadas com a falta de energia nos dias chuvosos.  O verea-

dor Gelson pediu a palavra e informou que a Localidade de Posse dos Camargos também está en-

frentando essa problemática.  O vereador Paulo Klein solicitou que fosse encaminhado um ofício

para  marcar uma audiência com a empresa. O presidente  se pronunciou a respeito do assunto le-

vantado pelo vereador Paulo e explicou que é importante buscar uma solução para esse caso, pois

na Localidade da Linha Biriva exite a escola, ervateiras e agricultores que dependem da energia

para executar as tarefas diárias. Presidente passou a palavra para o vereador Adilson  Castro Macha-

do (PDT), ( Tito Graia) que se pronunciou no plenário parabenizando a entrega da Patrulha Agrícola

do Grupo Três da Linha Cassariego. Tito  explicou que dos dez grupos que realizaram a inscrição

para cinco já foram realizadas as entregas dos maquinários. Ele solicitou também do secretário de

obras novos pontos de paradas de ônibus no Bairro Boa Saúde e na Cohab. Solicitou mais paradas

nesses pontos. O vereador se manifestou falando sobre oportunizar os munícipes  com empregos na

empresa Brunning Tecnometal que já tiveram parceria no ano de 2016. O vereador comunicou que a

empresa disponibilizará vagas para o município. Presidente agradeceu as palavras e passou para a

Mariela Carla Rossetto que falou sobre os pontos das paradas de ônibus que precisam ser construí-

das para abrigar os alunos no inverno da chuva e frio. A vereadora parabenizou o Poder Executivo e

as Emater pelo Dia Delas. Presidente agradeceu as palavras e passou para o vereador José Ivânes

Mói Frizão que se manifestou falando sobre as paradas de ônibus e informou ao vereador (Deti) que

as paradas nos pontos solicitados já foi encaminhado um pedido mas até o momento não foi atendi-

do.  O vereador comentou sobre o almoço do Sindicato e cobrou mais a presença dos vereadores

nos eventos realizados no município. O vereador mencionou a construção de banheiros públicos e

informou que já falou com prefeito municipal para agilizarem isso para o pessoal que mora no inte-

rior. Encerrou parabenizando todas as mães. Presidente agradeceu as palavras e passou a vereadora

Marcia Rodrigues Presotto  que parabenizou os trabalhadores pelo dia do trabalhador e elogiou a

confraternização organizada pelo Sindicato. Parabenizou também a entrega das Patrulhas agrícolas,

e a organização do evento Dia Delas. Agradeceu o presidente pelo auxílio que disponibilizou para

que o evento fosse realizado. Presidente agradeceu as palavras da vereadora e passou o Espaço de

Líder para o vereador Claudemir Andriolli. Ele se pronunciou parabenizando o empenho da equipe

de organização do evento Dia Delas. Claudemir falou sobre viabilizar a legalização do comércio,

destacou quer há dois anos o município ficou em terceiro lugar na criação de Tilápias. È necessário 



que seja feito a legalização das empresas para que consigam vender o que produzem e criam. O ve-

reador finalizou parabenizando o presidente Claiton Ribeiro da Silva pelo aniversário. ENCERRA-

MENTO:  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 as-

sessora de imprensa que após lida será assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores.
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