
                                                    ATA Nº 03/2019 

3ª  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA,  DA  5ª  SESSÃO  LEGISLATIVA  DA  7ª
LEGISLATURA 2017 - 2020  REALIZADA EM 20/02/2019. 

      Presidente: CLAITON RIBEIRO DA SILVA
      Secretário: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO
                                  

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às onze horas reuniram-se

nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Barreiro, em Sessão Extraor-

dinária os nobres vereadores: Claiton Ribeiro da Silva, Anderson Ramos Sagioratto, José Iva-

nês Moi Frizão, Claudemir Antonio Nunes Andriolli, Gelson Luiz de Quadros Chicatte, Paulo

Cesar Klein, Adilson Castro Machado, para a realização da 3ª Sessão Extraordinária do ano

de dois mil e dezenove. ABERTURA: Em nome de Deus e das leis constituídas, o presiden-

te vereador Claiton saudou a todos, agradeceu a presença do público e declarou aberta a pre-

sente Sessão. Em seguida solicitou o  vereador Claudemir  a leitura de um trecho Bíblico.

Dando início aos trabalhos o  presidente vereador Claiton  solicitou o Secretário Vereador

Anderson a leitura da ordem do dia. Nesse momento surgiu um erro de digitação no número

do projeto e a sessão foi suspensa por cinco minutos. As atividades foram retomadas pelo se-

nhor presidente que solicitou novamente a leitura da ordem do dia. Após a leitura  o presiden-

te solicitou  que fosse feito a leitura do  Ofício Municipal 024/2019  que faz referência ao

Projeto de Lei 010/2019  colocado em votação relacionado ao sobreaviso dos profissionais

da área da saúde. O oficio portanto é um pedindo para que seja feito a RETIRADA do proje-

to para que o executivo possa elaborar com objetividade e clareza. Sendo assim o presidente

colocou o projeto em votação e foi APROVADO por unanimidade.  Em seguida o presidente

Claiton solicitou a leitura do Projeto de Lei 008/2019 - Acrescenta meta no Plano Pluria-

nual para o período 2018/2021, cria meta nas Diretrizes Orçamentárias para o Exercício

de 2019, Abre Crédito Especial no Orçamento de 2019, Suplementa Verbas e aponta Re-

cursos para o exercício e dá outras providências. O Presidente colocou o projeto em dis-

cussão e o vereador José Ivanês se manifestou falando da importância de investir nas estra-

das do município pois é de onde vem a contribuição do ICMS, enfatizou que com cento e ses-

senta mil dá para fazer as estradas da Biriva e o restante da Bela Vista, mostrou-se favorável

ao projeto  pela importância da agricultura e disse que não é possível deixar os agricultores

sem auxilio na época da safra. O presidente colocou o projeto em votação e foi APROVADO
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por unanimidade.  Em seguida o  presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 011/2019

em que altera as disposições contidas nos Art. 3º e 23 da Lei Municipal  1.124/2010, que

estabelece o Plano de Carreira dos Servidores , instituiu o respectivo quadro de cargos e

dá outras providências. Após a leitura pelo secretário o presidente colocou o projeto em dis-

cussão, em votação e foi APROVADO por unanimidade.  Após a Presidente solicitou a leitu-

ra do Projeto de Lei nº 012/2019 - Autoriza o município de Novo Barreiro realizar con-

tratação emergencial de dois (02) médicos clínico geral, carga horária de vinte (20) horas

semanais e dá outras providências.  Em seguida o vereador Claudemir pediu a dispensa das

exposição devido já ter sido realizada a leitura anteriormente. Em sequencia o presidente co-

locou o projeto em discussão,  e o vereador Paulo klein se pronunciou saudando o senhor

presidente os demais colegas ao prefeito municipal e afirmou que o projeto é de grande im-

portância pois o município vem crescendo e com isso necessita-se da contratação de mais mé-

dicos para atender a demanda da população e a contratação de novos profissionais só irá so-

mar e contribuir para atender as necessidades da comunidade. Dizendo isso finalizou afirman-

do ser favorável ao projeto em discussão. O projeto foi colocado em votação e foi APROVA-

DO por unanimidade.  Após o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 013/2019 –

Autoriza o município de Novo Barreiro realizar contratação emergencial de quatro (04)

médicos clínico geral, carga horária de vinte (20) horas semanais e dá outras providênci-

as.  O vereador Claudemir pede dispensa da exposição de motivos o senhor presidente per-

guntou se todos estavam de acordo e assim foi feito a dispensa.  Em seguida foi colocado o

projeto em discussão e o vereador José Ivanês se manifestou explicando que o projeto em

questão  foi criado porque nenhum profissional pode receber mais que o prefeito e por esse

motivo foi fracionado as horas de contratação para ficar dentro dos trâmites legais. Após o

presidente colocou o projeto em votação que foi APROVADO por unanimidade.  Dando se-

quencia solicitou a leitura do Projeto de Lei 015/2019 -  Acrescenta meta para o plano plu-

rianual no período 2018/2021, cria metas das Diretrizes Orçamentárias para o exercício

de 2019. Abre Crédito Especial no Orçamento de 2019, Suplementa verbas e aponta Re-

cursos para o exercício dá outras providências.  Em seguida o presidente colocou o projeto

em discussão,  em votação  que foi  APROVADO por unanimidade. ENCERRAMENTO:

não havendo mais nada a tratar o presidente vereador Claiton agradeceu a presença de todos e

declarou encerada a presente sessão. E esta ata redigida pela Assessora do Legislativo que

após lida e aprovada será assinado pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. 
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                                         Claiton Ribeiro da Silva (PSC)

                                      Presidente do Legislativo Municipal

Claudemir Antonio Nunes Andriolli (PP)                             Gelson Luis de Quadros Chicatte                            

Anderson Ramos Sagioratto (PC do B)                                  José Ivanês Moi Frizão (PC do B)

Paulo Cezar Klein (PT)                                                            Adilson Castro Machado  (PDT)                                                                                                             
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