
                                                    ATA Nº 01/2019 

1ª  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA,  DA  5ª  SESSÃO  LEGISLATIVA  DA  7ª
LEGISLATURA 2017 - 2020  REALIZADA EM 21/01/2019. 

      Presidente: CLAITON RIBEIRO DA SILVA
      Secretário: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO
                                  

Aos vinte  e um dias  do mês de janeiro  do ano de dois mil  e dezenove às dezoito horas

reuniram-se nas dependências  da Câmara Municipal  de Vereadores de Novo Barreiro,  em

Sessão Extraordinária os nobres Vereadores: Claiton Ribeiro da Silva, Mariela Carla Rossetto,

Anderson Ramos  Sagioratto,  José  Ivanês  Moi  Frizão,  Marcia  Raquel  Rodrigues  Presotto,

Claudemir Antonio Nunes Andriolli, Renato Tadeu Lavall, Adilson Castro Machado. Para a

realização da 1ª Sessão Extraordinária do ano de dois mil e dezenove. Em nome de Deus e das

Leis Constituídas, o Presidente Vereador Claiton saudou a todos, agradeceu a presença do

público e declarou aberta a presente Sessão. Em seguida solicitou a  Vereadora Mariela  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. Seguindo o Presidente

solicitou o Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 001/2018 – Dá nova redação ao ART.36

da lei municipal nª1.614/2016 que estabelece e reorganiza o plano de carreira do magistério

publico do município de Novo Barreiro-RS,  institui o respectivo quadro de gargos e funções

e dá outras providencias.  O Presidente coloca em discussão, o Vereador Claudemir  se

pronunciou referente ao piso salarial colocando os valores. O Vereador Tito se pronunciou a

respeito do projeto que estão aqui duas professoras representando os demais professores e que

sabem de valorizar essas pessoas que levam a educação dos nossos filhos, as nossas crianças e

que eles podem contar com esta Casa que sempre terão o apoio para que eles também sendo

incentivados vão dar o melhor no ensino ou na educação das crianças. O Vereador Frizão se

pronunciou  que  esteve  conversando  com  o  Presidente  do  Sindicato  e  que  ele  disse  que

concorda com o piso salarial que vai ser bom pros funcionários. Então é favorável ao referido

projeto.  A Vereadora Mariela se pronunciou favorável porque mora em frente a escola e

sabe da responsabilidade de um Professor, e é favorável ao referido projeto.  O Presidente

coloca em votação, o qual foi aprovado por unanimidade.  Após a Presidente solicitou a

leitura do  Projeto de Lei nº 002/2018 –  Autoriza o município de Novo Barreiro realizar

contratação emergencial de professores e dá outras providencias.  O Presidente coloca em
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discussão,  O Vereador Claudemir  que é  contratação  emergencial  por  motivo  de  vários

professores afastados, e a Secretaria de Educação precisa fechar o quadro de funcionários.

Então está pedindo autorização desses profissionais para essa área. A Vereadora Marcia se

pronunciou  que  quanto  a  esse  projeto  vai  ser  usado  o  cadastro  reserva  do  concurso  já

existente.  Mas estava olhando aqui,  tem uma turma de professores que vão se aposentar,

aonde que poderiam já pegar cargos fixos. E aproveitar o concurso e prá ficar fixos esses

cargos.  Essa  é  a  sua  sugestão.  O Vereador  Ivanês se  pronunciou  que  é  um projeto  de

contratação de 10 professores, prá ajudar os que já estão e para que quando dá início as aulas

dia 20 já tem os professores contratados. É favorável ao referido projeto. O Presidente coloca

em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do

Projeto de Lei nº 003/2018 – Dispõe sobre o parcelamento,  a compensação, a dação em

pagamento, a revisão, o cancelamento e o cadastro de creditos tributários e não tributários,

inscritos ou não em dividas ativa. O Presidente coloca em discussão, e em votação, o qual

foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº

004/2018  – Autoriza  o  município  de  Novo  Barreiro  realizar  contratação  emergencial  de

fonoaudióloga e dá outras providencias.  O Presidente coloca em discussão, O Vereador

Claudemir se pronunciou que é uma autorização para a contratação de um fonoaudiólogo e é

favorável ao projeto. O Vereador Ivanês se pronunciou que é necessária essa contratação de

um fonoaudiólogo. Sendo até que muitas vezes nas escolas o professor precisa encaminhar

uma criança. E agora essa contratação de 20 horas chegou e vai ajudar muito aquelas pessoas

que precisam.  A Vereadora Marcia se pronunciou que no ano passado na Presidência da

Vereadora  Mariela  tiveram  uma  reunião  a  respeito  desse  profissional,  aonde  que  estava

presente a Lorna que é Presidente daquele grupo de necessidades especiais e que eles foram

embora  e  que  não  vão  mais  aproveitar,  mas  que  se  sabe  que  tem  muitas  pessoas  que

necessitam desse profissional e vão poder aproveitar. Por isso é uma contratação importante.

O Presidente coloca em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente

solicitou  a leitura da  Emenda Modificativa e  Supressiva nº 001 ao  Projeto de Lei nº

005/2019  – Autoriza  a  alienação  de  bens  inservíveis  para  o  município  e  dá  outras

providencias.  O Presidente coloca em discussão, O Vereador Claudemir  se pronunciou

que a susbstituição não é assim. O Presidente disse que é Rondan. E suspendeu a sessão por

5 minutos. E após reabrindo a sessão e retornando aos trabalhos solicitou a continuação

da leitura ao Vereador Andreson. O Presidente coloca em discussão, e em votação, a
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qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei

nº  005/2019  –  Autoriza  a  alienação  de  bens  inreversíveis  para  o  município  e  dá  outras

providencias..O Presidente coloca em discussão, e em votação, o qual foi aprovado por

unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 006/2018 – Concede

abono especial  aos agentes comunitários de saúde e dá outras providencias.  A Vereadora

Mariela pediu dispensa da justificativa.  O Presidente coloca em discussão, O Vereador

Claudemir se pronunciou que o referido projeto trata-se do repasse de verbas, já repassado

pelo Governo Federal e que não tem impacto orçamentário e que o governo repassa prá ser

repassado as vigilantes em saúde. O Presidente coloca em votação, o qual foi aprovado por

unanimidade. Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 007/2018 – Concede

abono  salarial  aos  vigentes  sanitários,  vinculados  á  equipe  da  vigilância  em  saúde.  O

Presidente coloca em discussão, e em votação, o qual foi aprovado por unanimidade.

Após a Presidente solicitou a leitura do Projeto  de Lei Legislativo nº 001/2019 –  Altera a

estrutura  administrativa  da  camará,  altera  atribuições  dos  cargos,  renomeia  cargos  e  cria

cargos em comissão.  O Vereador Ivanês solicitou dispensa da justificativa.  O Presidente

coloca em discussão, O Vereador claudemir  se pronunciou prá justificar até a questão da

saída da ANA ele  quer saber. Então  o Presidente esclareçeu que esse projeto trata-se da

criação  de dois  novos cargos  aqui  prá  Câmara  de Vereadores,  e  a  justificativa  que estão

apresentando é que a servidora aqui do Legislativo está de férias por 30 dias e depois ela vai

tirar 3 meses de liçenca e não tem como ficar sem ninguém na Casa. E por se tratar que no

final do ano passado separar o Legislativo do Executivo e aí tiveram que criar uma estrutura

prá Câmara Municipal de Vereadores. E por isso criaram os cargos que a Câmara exige para

que exerça os trabalhos aqui dentro do Poder Legislativo. Então usando o funcionário que

trabalha aqui a ANA, ela é cedida da Prefeitura e por a Câmara ser um poder separado da

Prefeitura tem que ser criado esses cargos, que a estrutura tem que ser criada aqui dentro do

Legislativo.  O Presidente coloca em votação, o qual foi aprovado por unanimidade.  E

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 Procuradora Jurídica

do Legislativo que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente, Secretario e demais

Vereadores presentes.
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                                         Claiton Ribeiro da Silva (PSC)
                                      Presidente do Legislativo Municipal

Claudemir Antonio Nunes Andriolli (PP)               Renato Tadeu Lavall (PDT)                       
     

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

Marcia Raquel Rodrigues Presotto (PTB)             Mariela Carla Rossetto (PT)

Adilson Castro Machado  (PDT)
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