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Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas reuni-

ram-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro o pre-

feito Edinaldo Rupulo Rossetto, vice- prefeito Volnei Tonello, os vereadores Mariela

Carla Rossetto, Claiton Ribeiro da Silva, Márcia Raquel Rodrigues Presotto, José Iva-

nês Moi Frizão, Claudemir Antonio Nunes Andriolli, Anderson Ramos Sagioratto, Adil-

son Castro Machado e Paulo Cesar Klein e Gelson de Quadros Chicatte para a realiza-

ção da primeira sessão ordinária do ano de dois mil e dezenove. Para dar início aos tra-

balhos o presidente Claiton Ribeiro solicitou a leitura do trecho bíblico pela vereadora

Mariela Rossetto(PT). Em sequencia foi realizado a leitura da ordem do dia e a inscri-

ção para o grande expediente. Após foi realizado a leitura das Comissões Permanentes

que ficou assim composta: comissão de orçamento justiça e redação: presidente Paulo

Cesar klein; relatora Márcia Raquel Rodrigues Presotto; revisor  Gelson Luiz de Qua-

dros Chicatte;  comissão de educação, turismo, desporto, cultura, saúde, defesa do

consumidor e assistência social: presidente Claudemir Antonio Nunes Andriolli; rela-

tora Mariela Carla Rossetto; revisor Anderson  Ramos  Sagioratto; comissão de desen-

volvimento,  obras públicas,  transporte,  habitação, agricultura e  meio ambiente:

presidente José Ivanês Moi Frizão; relator Adilson Castro Machado; revisor  Paulo Ce-

sar Klein. Dando sequencia foi solicitado a leitura para análise, discussão e votação da

Ata nº 001/2019 da Sessão Extraordinária do dia 21 de Janeiro de 2019.  Também a lei-

tura e análise, discussão e votação da Ata nº 002/2019 da Sessão Extraordinária do dia

07 de Fevereiro de 2019 e por fim a leitura e  análise, discussão e votação da Ata nº

003/2019 da Sessão Extraordinária do dia 20 de Fevereiro de 2019  que foram APRO-

VADAS por unanimidade. Para dar segmento na sessão foi solicitado pelo presidente 



que realizassem a leitura  do  Oficio  1020/2019 do Tribunal de Contas  do Estado.

Após a leitura o presidente informou que o processo de contas está disponível para to-

dos os vereadores e cidadãos na secretaria da casa. O vereador Paulo Klein (PT) solici-

tou uma cópia do processo. Em seguida foi realizado  a leitura do Ofício 41/2019 da

ANATEL , após o vereador Claudemir Andriolli (PP) se manifestou esclarecendo que

este ofício foi recebido devido a solicitação de assistência, pois no Três Passinhos não

está havendo cobertura da operadora VIVO e esclareceu aos demais colegas que a ope-

radora precisa ter interesse econômico já que é uma empresa privada e não pública, por-

tanto a ANATEL não tem como intervir  na problemática apresentada.   A vereadora

Márcia Presotto (PTB)também se pronunciou a respeito e disse que é de conhecimento

de todos de que ambas as operadoras que operam na cidade de Novo Barreiro estão

apresentando um sinal ruim para conexão. Então, sugeriu que seria interessante apresen-

tarem um ofício na VIVO apontando quantas pessoas usam e utilizam os serviços pres-

tados pela operadora a fim de solicitar que venham investir em uma antena. O presiden-

te agradeceu as palavras da Márcia Pressotto e em seguida a vereadora Mariela Rossetto

(PT) sugeriu que os vereadores fizessem um levantamento em todos os locais credencia-

dos de recargas de celulares a fim de aproximadamente levantar de quanto é a fatura

mensalmente só aqui no município de Novo Barreiro. Presidente agradeceu as palavras

e em sequência pediu a leitura para analise e discussão e votação do Projeto de Lei nº

014/2019 - Prorroga a contratação emergencial de odontólogo 40 horas, autorizada pela

Lei Municipal n.º 1.737/2018. Foi pedido a  dispensa da leitura pela vereadora Mariela

Rossetto (PT), e após colocar em discussão a vereadora Márcia se manifestou dizendo

ser favorável. Projeto APROVADO por unanimidade. Dando andamento da sessão o

presidente  solicitou para leitura para análise, discussão e votação do Projeto de Lei n°

02/2019- Institui no Legislativo o Título de “Mulher Cidadâ” em Novo Barreiro.  Em

seguida a vereadora Mariela Rossetto (PT) solicitou a palavra e mostrou-se favoravel ao

projeto defendendo as mulheres. Presidente agradeceu as palavras e passou o enunciado

a vereadora Márcia Presotto (PTB) que explica aos colegas que o projeto é uma forma

de valorizar as mulheres que sempre contribuíram para o município e por isso querem 



retribuir o trabalho que elas desempenham na sociedade seja na lavoura, em casa, no co-

mércio. Esse título é uma forma de homenagear o que elas já fizeram , fazem e repre-

sentam na comunidade. Presidente agradeceu as palavras e dando segmento vereador

Claudemir Andriolli (PP) se pronunciou parabenizando as colegas pelo projeto  desen-

volvido e afirmou que é de extrema importância a valorização dessas pessoas , o verea-

dor questionou o sentido literal da palavra cidadã e sugeriu que fosse mudado para Mu-

lher Destaque. Houve uma pausa para o debate. Em seguida o vereador Adilson Castro

Machado (PDT) falou aos colegas sobre trabalhar em equipe  e a importância de todos

trabalharem unidos legislativo e executivo em prol da comunidade. Em andamento o

presidente o presidente colocou o projeto em votação que foi APROVADO por unani-

midade. Grande expediente: vereador José Ivanês (PC do B)fazz a convocação do se-

cretário de obras Carlos Luiz dos Santos para participar da próxima sessão que será rea-

lizada dia onze de março de dois mil e dezenove ás 17 h30 min.  ENCERRAMEN-

TO:não havendo mais nada a tratar o presidente vereador Claiton 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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