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Aos dezoito dias do mês de março 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(PC do B), 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  Mariela Carla Rossetto (PT). 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 002/2019 da Sessão Ordinária do dia 11 de

Março de 2019. Coloco em discussão, pediu a dispensa da leitura  e colocou em votação e foi

APROVADA por  unanimidade.   Em  sequência  o  presidente  solicitou  a  leitura  do  Ofício  N°

010/2019  que trata-se de um convite da Câmara  de Vereadores de Barra Funda para que todos os

participem de uma Sessão Solene  em homenagem a Escola Municipal de Educação Infantil Raio do

Sol que  e homenagem ao presidente em exercício em 2018 Sidnei Rossetto que será realizada em

Barra Funda no dia 22 de março. Em seguida o presidente Claiton ordenou que fosse realizado a lei-

tura Projeto de Lei N° 016/2019  que Abre Crédito Especial, Indica Recursos, e dá outras pro-

vidências. Presidente Claiton Ribeiro da Silva (PSC) colocou o projeto em discussão e o vereador

Claudemir Andriolli (PP) solicitou a palavra e se pronunciou falando que como Presidente da Co-

missão da Educação o parecer sobre o projeto é favorável. Presidente colocou o projeto em votação

que foi  APROVADO por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos o presidente solicitou  a

leitura do Projeto de Lei N° 017/2019  que Abre Crédito Especial, Indica Recursos, e dá outras 



providências.  O presidente colocou o projeto em discussão, em votação  e 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 imprensa que após lida será assinada pelo presidente, secretário e

demais vereadores.
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