
ATA Nº 01/2019 

01º SESSÃO SOLENE, DA 05º SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA 2017 - 2020
REALIZADA EM 18/03/2019. 

 Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove,  às dezoito horas  foi realizado

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

comemoração ao 27º aniversário  político-administrativo do município de Novo Barreiro e para a

conceder  o  título  de  Mulher  Cidadã Destaque  2019.  ABERTURA:   assessora  de  imprensa  da

Câmara de vereadores, Camila Soares, passou a compor a mesa para dar início na solenidade. Foi

chamado:  presidente da câmara municipal Claiton  Ribeiro  da  Silva,  vice-presidente Mariela

Carla Rossetto, secretário  da mesa Anderson Ramos Saggioratto, os vereadores  José Ivanês Moi

Frizão; Paulo Cesar Klein;  Gelson Luiz de Quadros Chicatte;  Márcia Raquel Rodrigues Presotto;

Claudemir  Antônio  Nunes  Andriolli  e  Adilson  de  Castro  Machado. Prefeito  Edinaldo  Rupolo

Rossetto. Vice-prefeito Volnei Nicola Tonello e  segunda dama Vanderlete Tonello.  Foi registrado

a presença das seguintes autoridades religiosas: Padre  Charles Borges Gonçalves, Padre Jean Davi

Shery representando a Igreja Católica. Pastor Valdeni de Jesus  da Igreja Brasil Para Cristo e a

Pastora Betina Cavallin  da Igreja  Luterana do Brasil.  Os vereadores da Barra Funda marcaram

presença na comemoração: Sílvio Balista, Zilda Castoldi, Ivonei Zanetti,  Márcia Balista, Beloni

Dalmora  e  o  presidente  da  Câmara  de  Vereadores  Clóvis  Batistela.  Foi  registrado  também  a

presença do ex-prefeito Flávio José Smaniotto. Em seguida o presidente Claiton  Ribeiro  da  Silva

tomou posse da palavra e declarou que em nome de deus e das leis constituídas  aberta a presente

Sessão Solene de homenagens as Mulheres Cidadãs Destaque 2019 de Novo Barreiro neste dia 18

de março de 2019.  Agradeceu a presença dos nobres vereadores e demais autoridades e o público

presente. Convidou a todos para em pé cantarem o hino nacional brasileiro. Em seguida  solicitou

ao secretário da mesa para que fizesse a leitura da Lei Municipal nº 1825 de 11 de março de 2019

que institui no legislativo o título de Mulher Cidadã/ Destaque  em Novo Barreiro. Após a leitura

foi passado a palavra para a assessora de imprensa que iniciou as homenagens as mulheres.  O

Projeto  de  Lei  Legislativo  nº02/2019  apresentado  pelas  vereadoras  Márcia  Raquel  Rodrigues

Presotto (PTB) e Mariela Carla Rossetto (PT) hoje Lei Municipal nº 1825/19 de 13/03/2019 institui

no legislativo o título de Mulher cidadã Destaque e busca dar distinção para as mulheres que se

destacam na sociedade barreirense por seus serviços prestados em prol da comunidade na área da

política,  educação,  Representante da terceira  idade,  representante  de  Entidade,  representante  de

comunidade,  representante  religiosa,  Comerciária,  Funcionária  pública,  agricultura,  saúde  e

empresária. A cada ano onze mulheres receberam o título de Mulher Cidadã Destaque em categorias

acima citadas já  estabelecidas pelo Projeto.  As homenageadas da noite foram: no Segmento da



Política Lori Mertins escolhida pelo vereador Adilson Castro Machado (PDT), na área da Educação

Odete da Luz Rossetto escolhida pelo vereador José Ivanês Moi Frizão (PC do B). Representante da

Terceira Idade Clair  Begnini Machado escolhida pelo vereador Claiton Ribeiro da Silva (PSC),

Representante de Entidade Eloy Maria da Silva Tonello escolhida pelo vereador Gelosn Luis de

Quadros Chicatte (PP), Representante de Comunidade Doralina da Silva Kaipper escolhida pela

vereadora Márcia Raquel Rodrigues Presotto (PDT), Representante Religiosa Geny Maria Stamm

Tonello escolhida pelo vice-prefeito Volnei Nicola Tonello, Representante do Comércio Ana Elise

Zandoná  escolhida  pelo  vereador  Paulo  César  Klein  (PT),  Funcionária  Pública  Evani  Rossetto

Scheneider  escolhida  pelo  vereador  Claudemir  Andriolli  (PP),  Representante da  Agricultura De

Lurdes  Lorenzoni  Girotto  escolhida  pelo  prefeito  Edinaldo  Rupolo  Rossetto,  Representante  da

Saúde Noélia Almeida Schmidt escolhida pela vereadora Mariela Rossetto (PT) e no destaque no

Ramo Empresarial Marlene Zorzetto escolhida pelo vereador Anderson Ramos Saggioratto (PC do

B). Após receberem as placas de homenagem e a lembrança foi escolhida uma das mulheres para

falar em nome de todas as outras,  e representando as homenageadas Odete da Luz Rossetto se

pronunciou falando sobre os desafios do início da carreira como educadora, relatou ao público que

no início ela desenvolvia o papel além de professora: era merendeira, zeladora e professora. As

barreiras foram vencidas, e agradeceu aos vereadores pela  iniciativa de aprovarem um projeto que

vai colocar todos os anos onze mulheres Barreirenses em destaque na sociedade. Agradeceu pelo

título e parabenizou as demais. Em seguida o senhor presidente passou o pronunciamento a pastora

Betina Cavallin que deixou uma palavra a todas.  O presidente Claiton Ribeiro da Silva retomou a

palavra de a oportunidade para o Pr. Charles Borges Gonçalves quase manifestou deixando sua

saudação as mulheres homenageadas e parabenizou o Poder Público pedindo a união entre todos.

Em sequência foi solicitado que o Pastor Valdeni deixasse uma mensagem e fizesse uma oração

com o público presente que falou sobre os desafios de ser mulher diante do cenário que as mulheres

veem enfrentando como o feminicídio e a falta de valorização do trabalho e papel da mulher. Após

fez oração . Dando sequência na solenidade o presidente solicitou que vereador Paulo Klein (PT) se

pronunciasse que disse que era uma noite muito importante pois estava sendo comemorado mais um

ano  do  município  e  parabenizou  as  colegas  vereadoras  pela  criação  do  projeto.   Presidente

agradeceu as  palavras do vereador  Paulo Klein e  passou a palavra a  Gelson Luiz  de quadros

Chicatte  (PP)  que  falou  que  é  uma  honra  fazer  parte  da  homenagem  para  as  mulheres  que

representam todas  as  demais  do  município.  Parabenizou  as  colegas  vereadoras  pelo  projeto  e

agradeceu a oportunidade. O presidente passou a palavra ao vereador Claudemir  Andriolli (PP)

que iniciou relembrando históricamente a trajetória das lutas das mulheres que ficou marcado por

um dia de luta, muitas vezes de retrocessos em que querem aumentar o tempo de contribuição na

previdência. Parabenizou a funcionária pública Evani Rossetto escolhida como mulher destaque e



agradeceu a oportunidade. O presidente passou a palavra ao (Tito Graia) Adilson Castro Machado

(PDT) se pronunciou parabenizando todas as mulheres e afirmou que tudo em nossa volta tem o

toque feminino. Pediu para o público observarem o cenário a sua volta e afirmou: tem um toque

feminino, os homens bem vestidos: tem toque feminino. Parabenizou as colegas e reforçou que o

projeto foi aprovado por todos.  Presidente agradeceu as palavras do vereador Tito Graia e em

seguida pediu que José Ivanês (PC do B) se pronunciasse na tribuna. O vereador  parabenizou os

familiares das homenageadas, citou qualidades da mulher que foi escolhida por ele, Odete da Luz

Rossetto. Presidente agradeceu as palavras e chamou Anderson Ramos Saggioratto (PC do B) que

parabenizou todas as mulheres homenageadas e falou que sente muito orgulho de fazer parte desse

dia. Disse que conhece todas de longa data e que elas o viram crescer e agradeceu por tudo de

positivo que elas fizeram pela sociedade.  Presidente agradeceu as palavras do vereador Anderson e

passou a palavra a vereador Mariela Carla Rossetto (PT) que se pronunciou dizendo estar muito

feliz  e  que  em Novo Barreiro  passaram a  construir  uma nova história,  um novo passo  para  a

valorização e reconhecimento das mulheres, falou que está muito feliz em poder contribuir junto

com a colega Márcia para muitas sessões solenes que virão na entrega do título de Mulher Cidadã

Destaque.  Parabenizou a  todas.  Em seguida  o  presidente  passou a  palavra  a  vereadora  Márcia

Raquel Rodrigues Presotto (PTB), e disse que o objetivo do projeto era reconhecer o quanto estas

mulheres  ensinam e inspiram todos os dias, pois está falando de mulheres que conhece que a viram

crescer,  que  participaram do   convívios  diários.  Concluiu  dizendo  que   espera  que  este  título

continue,  que  os  próximos  legisladores  que  virem  possam  reconhecer  como  forte,  próprio  e

necessário.  Parabéns  a  todas  as  homenageadas  e  a  todas  as  mulheres.  O  presidente  Claiton

agradeceu as palavras da vereadora e em seguida passou o pronunciamento ao vice-prefeito Volnei

Nicola  Tonello  parabenizou a todas  as  mulheres  homenageadas.  O presidente Claiton passou a

palavra ao prefeito Edinaldo Rupolo Rossetto que parabenizou os vereadores, principalmente as

idealizadoras do projeto. Agradeceu a sessão em homenagem ao 27º aniversário do município com a

solenidade do título de Mulher Cidadã Destaque 2019.  Parabenizou as mulheres e agradeceu a

oportunidade.  Em seguida o presidente da Câmara agradeceu a todos os vereadores e o público

presente na sessão e se pronunciou dizendo que os vereadores estão de parabéns pela escolha das

mulheres homenageadas, pois todas têm uma representatividade na sociedade e na vida de cada um

que aqui está. Agradeceu aos servidores pela colaboração em tornar a solene possível.  O presidente

falou que se sente muito honrado em estar presente na primeira sessão solene que dará todos os

anos o título de mulher destaque e também em poder comemorar os  vinte sete anos de emancipação

política. Parabenizou as mulheres pelas funções que cada uma desempenha na sociedade, encerrou

suas palavras convidando a todos para em pé cantarem o hino do município. 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 de comunicação  que após

lida e aprovada será assinado pelo presidente, secretário, vereadores e público presente. 


