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Ata nº 008/2018 da Oitava Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito. 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito (22-05-2018) 

reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

Boa Vista, em sua Oitava Sessão Ordinária, sendo que às dezenove horas, foi 

feita a chamada, onde estiveram presentes os seguintes Vereadores: Neuri 

Staggemeier, Cleber Badin, Ildo Cover, André Barp, Luiz Desingrini, Sandro 

Simon, Diogene Biegelmeier e a suplente Adriana Klein Wolfart face o pedido 

de licença do vereador titular Ido José Fritzen. Constatando a existência de 

quorum o Senhor Presidente, Vereador Diogene Biegelmeier, invocando a 

proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente Sessão. De 

imediato convidou o Secretário da Mesa designado para o ato, Vereador Ildo 

Cover para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. O Presidente, Vereador 

Diogene Biegelmeier, colocou à disposição dos Vereadores a Ata nº 007/2018 

da Sessão Ordinária do dia oito de maio de dois mil e dezoito (08-05-2018), em 

seguida colocou-a em discussão: não houve; em votação: APROVADA por 

unanimidade. Em seguida, deu-se a 1ª FASE DA SESSÃO: Leitura das 

correspondências recebidas e expedidas. Recomendação 07/2018; 

Recomendação 08/2018; Recomendação 09/2018; Pedido de Informação Nº 

006/2018. Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: 

Manifestaram os seguintes Vereadores:  VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do 

PP: Cumprimentou a todos e iniciou informando os munícipes sobre a existência 

da Lei 810/2005 que garante a cada produtor rural que movimenta o seu 

modelo o recebimento gratuito de 02 (duas) horas-máquina do Poder Público 

Municipal. André ainda destacou que no ano de 2017 (dois mil e dezessete), 

visando aprimorar o incentivo aos produtores rurais, fez uma recomendação 

para aumentar de 02(duas) para 03 (três) horas-máquina. Pediu ao Poder 

Público a construção de um pórtico na entrada da cidade, informando o nome 

do município e as suas origens. Destacou que seria uma atitude importante, que 

é vergonhoso para um município de 26 (vinte e seis) anos não ter um pórtico. 

Pediu ao Poder Público Municipal a instalação de luz pública em frente à 

agroindústria de Danilo Barp, pedido que vem sendo realizado há mais de um 

ano, que demonstra a falta de valorização das agroindústrias pela 



administração. Pediu a conclusão da remoção do saibro do terreno da munícipe 

Luciana Wagner e a colocação de saibro na propriedade de Dércio Farsen. O 

Vereador ironizou dizendo que os vereadores terão que pagar uma empresa 

particular para realizar esses pedidos. André Barp elogiou ao Poder Público por 

atender a sua recomendação para a contratação de mais uma fisioterapeuta, 

devido à grande fila de espera para atendimentos dessa profissional. Falou 

sobre uma recomendação de sua autoria para a criação de um Fundo de Apoio e 

Melhorias na Eletricidade Rural. Disse que é uma luta constante, inclusive do 

colega vereador Ildo Cover a melhoria da qualidade do fornecimento de energia 

elétrica, inclusive pela necessidade de instalação de luz trifásica no interior, 

sendo que as pequenas empresas ali instaladas sofrem muito com as constantes 

quedas e com a fraqueza da luz. André Barp destacou que a empresa 

fornecedora de energia, a RGE (Rio Grande Energia) garante que o fornecimento 

está perfeito, porém toda semana a população percebe picos de energia, 

queimando diversos equipamentos. Solicitou que a população realize um abaixo 

assinado e efetue uma reclamação no Procon (Programa de Proteção e Defesa 

do Consumidor), pois quando não há pagamento da tarifa, a empresa efetua o 

corte. O Vereador pediu a instalação de 03 (três) quebra-molas na extensão da 

Rua Felipe Werlang, porque foi procurado por vários munícipes ali residentes 

que reclamam do excesso de velocidade dos veículos e dos diversos perigos com 

o trânsito intenso de pedestres. Sobre a política nacional, disse que o que 

acontece é uma extrema vergonha e que todos os partidos tem culpa. Hoje a 

população “paga o pato”, pois é uma vergonha se comparar o preço do litro de 

gasolina com o leite ou com os demais produtos advindos da agricultura. André 

disse que o povo tem a maior arma do mundo, que é o voto. Pediu que o povo 

não acredite em pesquisas compradas pela mídia e votem de acordo com as 

propostas dos candidatos. Pediu que a Câmara de Vereadores edite uma moção 

de repúdio ao aumento dos combustíveis, porque nenhum deputado está 

puxando a frente contra esse absurdo. André disse que a população cobra dos 

vereadores, que devem cobrar dos deputados. Em aparte, o Vereador Neuri 

Staggemeier Sugeriu que o documento de indignação sobre a falta de 

pronunciamento dos deputados e senadores seja encaminhado à AMZOP 

(Associação dos Municípios da Zona da Produção). Parabenizou as comunidades 

de Linha Maneador (Kerppscheinfest) e da Linha Caúna pelas belíssimas festas 

realizadas. Convidou a toda a comunidade para participar da festa da 

Comunidade de Nossa Senhora das Graças de Maneador Baixo, a acontecer no 



próximo Domingo dia 27-05-2018 (vinte e sete de maio de dois mil e dezoito) e 

a Festa na Matriz, no próximo dia 03-06-2018 (três de junho de dois mil e 

dezoito). Convidou a todos à participar do Campeonato de bocha rolada, que 

está acontecendo em Nova Boa Vista, com 10 (dez) equipes participantes. 

Concluiu o Vereador André Barp. VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: 

Saudou a todos e iniciou fazendo um comentário sobre as emendas impositivas, 

agradecendo a boa vontade da população e dos representantes das 

comunidades que estão participando e colaborando para dar transparência e 

eficácia nesta que é uma grande oportunidade de demonstrar o trabalho dos 

vereadores. Disse que na sociedade há uma desvalorização dos vereadores e da 

Câmara de Vereadores, que somente é respeitada quando o povo saber 

corretamente o que é de competência de cada um dos poderes municipais. 10 

(dez) cabeças pensam melhor do que 01 (uma), por isso que os vereadores 

devem ter a missão de representar o povo e apresentar projetos que visam o 

melhor para a comunidade. Quem dá o destino do dinheiro público merece o 

respeito, sendo o vereador o para-choque da administração. Sobre os 

problemas enfrentados com a distribuição de energia, disse que está há 15 

(quinze) anos lutando por melhorias neste setor. Disse que esteve conversando 

com o gerente da RGE (Rio Grande Energia) que disse que a administração não 

pode investir em energia, mas que isto é fundamental e necessário tanto no 

interior como na cidade. Ildo disse que há um projeto para melhorias na energia 

fornecida para a empresa Cotrisal (Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda) que 

possivelmente poderá beneficiar a comunidade de Nossa Senhora das Graças. O 

vereador garantiu que não desistirá dessa luta, e que fará o possível para 

conseguir as melhorias solicitadas por sua comunidade. Sobre os quebra-molas 

solicitados pelo colega vereador André Barp (Tchola), disse que muitos 

municípios editaram Lei própria urbana sobre a instalação de redutores de 

velocidade. Disse que não adianta pedir ao Prefeito Municipal algo que a Lei não 

permite, por isso devem ser tomadas as medidas necessárias para edição da 

referida legislação. Estendeu o convite a toda a população para participar da 

festa da Comunidade de Nossa Senhora das Graças, sendo esta a única 

promoção da comunidade de Maneador Baixo, que é muito participativa nos 

variados eventos que acontecem em Nova Boa Vista. Concluiu o Vereador Ildo 

Cover. VEREADORA ADRIANA KLEIN WOLFART – Bancada do PP: Saudou a 

todos e começou relatando a edição de uma Recomendação de sua autoria ao 

Poder Executivo para a sinalização da via preferencial na encruzilhada do 



cemitério, local perigoso onde já aconteceram acidentes, cuja medida é 

importante para evitar novos contratempos. Pediu ao Presidente do Poder 

Legislativo o encaminhamento de Ofício à RGE (Rio Grande Energia) solicitando 

a troca de postes na Linha Lajeado Boa Vista, em frente à residência do 

munícipe Nilo Zimer, os quais estão podres e correm risco de cair a qualquer 

momento. Disse que há pouco tempo, a queda de um poste nas proximidades 

levou há um desabastecimento de 15 (quinze) horas, prejudicando a 

comunidade que necessita de energia par os seus afazeres do dia a dia. 

Aproveitou o ensejo para solicitar providências a fim de acabar com as seguidas 

quedas de energia ocorridas em Nova Boa Vista. Concluiu a Vereadora Adriana 

Klein Wolfart. VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: 

Cumprimentou a todos e iniciou justificando sua ausência na Sessão Ordinária 

anterior por motivo de saúde, dizendo que está, lentamente recuperando-se. 

Parabenizou o colega Vereador André Barp (Tchola) pela sua manifestação 

favorável aos protestos dos caminhoneiros e agricultores que pagam preços 

elevados por combustível. Destacou que é uma vergonha nacional a classe 

produtiva pagar R$ 4,00 (quatro reais) por litro de óleo diesel e R$ 5,00 (cinco 

reais) por litro de gasolina. Vergonha também eram os protestos realizados 

quando o litro de gasolina custava menos de R$ 3,00 (três reais) por litro e 

Deputados foram à tribuna da Câmara vestindo a bandeira do brasil e pedindo o 

afastamento da presidenta. Gilmar acredita que esses parlamentares, hoje, não 

teriam a coragem de fazer o mesmo. O combustível é o que move o país, e com 

os preços atuais é inviável para agricultores e outros que dele necessitam para 

trabalhar. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que a Câmara Municipal de 

Nova Boa Vista encaminhou Ofício para vários deputados solicitando melhores 

condições para os produtores de leite. Disse que, na ocasião, muitos prefeitos 

não apoiaram a causa, que não obteve muitos avanços, pois embora o preço do 

leite tenha aumentado R$ 0,20 (vinte centavos) e a ração, por exemplo, subiu 

R$ 0,24 (vinte e quatro centavos). Esta é uma nova oportunidade, por isso 

solicitou que todos manifestem-se a favor dos agricultores, pois em nenhum 

outro momento da história o preço do leite esteve tão abaixo, sendo que em 

certos casos os agricultores estão pagando para trabalhar. O Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo disse que isto é uma injustiça e que a crise atual é a maior 

que já viu, tudo devido à incompetência de um governo, comprovadamente 

corrupto. Da mesma forma disse que no Governo do Estado, em 03 (três) anos 

não se fez nada e, agora, período próximo às eleições, está aplicando vários 



milhões de reais em segurança pública. Gilmar relembrou que há três anos o 

Município de Nova Boa Vista receberia uma viatura para a brigada militar, que 

até hoje não aconteceu de fato. Acredita que deveria ser encaminhada uma 

Moção de repúdio sobre o descaso do governo do estado para com a segurança 

pública do Rio Grande do Sul. Sobre o Projeto de Lei Nº 034/2018, onde foi 

cobrado por agentes de saúde do município sobre a não aprovação do mesmo, 

destacou que da forma como foi apresentado, o projeto estava incompleto, pois 

não apresentou a discriminação da dotação orçamentária. Os vereadores 

agiram de tal forma amparados em um parecer técnico da assessoria jurídica da 

casa, que manifestou-se pela necessidade da discriminação da dotação 

orçamentária para garantia dos princípios constitucionais, com amparo na 

jurisprudência do TCU (Tribunal de Contas da União). Disse que os vereadores 

querem o bem do município, solicitando as devidas alterações do projeto, que 

também não contempla em seu texto o valor a ser repassado para cada agente 

de saúde. Quanto ao Projeto de Lei 037/2018, que visa a contratação de mais 

uma fisioterapeuta, disse que é muito importante que isso aconteça devido à 

grande demanda desse tipo de atendimento. Quanto ao Projeto de Lei Nº 

038/2018, sobre a venda de um trator da Secretaria da Agricultura, disse ser 

contrário, embora o mesmo não fosse posto em votação, mas acredita que é 

muito difícil conseguir recursos para compra de máquinas para que não seja 

dado o devido valor. Pediu ao Poder Executivo que estude a viabilidade de fazer 

estacionamento oblíquo no trecho em frente ao Banco Sicredi e arredores, pois 

o movimento ali é intenso e essa mudança traria mais facilidade para a 

comunidade. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR 

SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou dizendo que é 

com alegria que retorna do período de licença, no qual o suplente, Vereador 

Lauri Klein teve a oportunidade de trazer as reivindicações de sua comunidade. 

Disse que é justo que os suplentes possam assumir. Disse que conversou com o 

Vereador André Barp e com o Prefeito Municipal, onde foi informado que está 

empenhada a emenda parlamentar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) para a construção do Centro Cultural. Em aparte o Vereador André Barp 

disse que está sendo editada uma PEC (Projeto de Emenda Constitucional) que 

tem por objetivo voltar à antiga sistemática das contrapartidas, pois atualmente 

a Caixa Econômica Federal fica com uma porcentagem elevada dos valores das 

emendas parlamentares. O Vereador falou sobre a questão política atual. Disse 

que chama atenção uma queixa generalizada da população, mesmo após uma 



excelente safra. Altos custos para produzir e uma baixa lucratividade, aliada às 

dificuldades de sobrevivência das famílias. Disse que a população foi pega de 

surpresa pela paralização dos transportes contrários aos altos preços dos 

derivados do petróleo. Relatou que esse movimento é justo, pois o país está 

tomado pela corrupção de políticos de todos os partidos, que estão 

prejudicando aqueles que alavancam o desenvolvimento, além de prejudicar 

investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Sandro disse que os nomes 

que estão surgindo para às próximas eleições não trazem uma perspectiva 

concreta de mudança. Além disso, a falta de esperança também afeta outras 

instituições, em especial as que deveriam garantir a justiça social pelas Leis, 

estas que funcionam apenas conforme os interesses de determinados grupos. 

Sandro acredita que enquanto não houver organização da população, a crise 

persistirá. Disse que a solução é fazer os homens de Brasília sentir medo da 

força do povo, que hoje está desprotegido. Sandro citou a postura do colega 

Vereador Diogene Biegelmeier que sempre esteve à disposição para parar e 

lutar em defesa da coletividade. O Vereador pediu ao povo que troquem 

experiências entre si e se mantenham atualizados, tomando cuidado com as 

informações repassadas pela mídia. Disse que é dever do vereador demonstrar 

à comunidade quem são os melhores candidatos, assim como é preciso ter 

cuidado para que em Nova Boa Vista não aconteça o mesmo que pode ser 

verificado no estado e no país. Informou a população que a Aurora Alimentos 

também estará aderindo a greve, voltando às suas atividades no sábado dia 02-

06-2018 (dois de junho de dois mil e dezoito), o que ocasionará a falta de ração 

para alguns produtores que disso necessitam. Concluiu o Vereador Sandro 

Simon. VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos e 

iniciou falando sobre os governos estadual e federal. Solicitou àqueles 

vereadores que manifestaram-se contrários ao governo que oficiem os seus 

partidos à tomar uma postura contrária a continuidade dos ladrões que estão lá. 

Destacou a necessidade de cada político defender a ideologia do seu partido, 

que se no mesmo partido as pessoas defenderem ideologias diversas, 

continuará tudo como está, entristecendo e empobrecendo os agricultores, 

caminhoneiros e todos que estão pagando valores abusivos pelos combustíveis. 

Disse que em época de eleição o “papo” é muito bom, mas o vereador é contra 

deputados que “acompanham o barco”. Pediu o encaminhamento de 

documento à AMZOP (Associação dos Municípios da Zona da Produção) 

demonstrando o descontentamento unânime do Poder Legislativo de Nova Boa 



Vista. Pediu a instalação de um poste de iluminação pública próximo à 

residência do munícipe Lirio Riss, que é contribuinte como todos em Nova Boa 

Visa, que tem o direito à uma boa iluminação pública. Disse que conversou com 

o Poder Executivo Municipal ao longo da semana, sendo que obteve avanços na 

viabilização de casas populares. Está sendo lançado edital para levantamento de 

demanda de pessoas que necessitam de terrenos e casas para morar. Disse que 

é importante dar essa oportunidade àqueles que realmente necessitam. Em 

aparte o Vereador André Barp comentou que esteve em Chapada/RS na 

assinatura dos contratos de destinação de casas populares naquele município, 

uma parceria da municipalidade com a ONG (Organização Não Governamental) 

Mulheres Unidas Venceremos de Passo Fundo/RS. Solicitou ao Município de 

Nova Boa Vista que também faça um convênio com essa entidade. Destacou 

que o município vizinho recebeu 50 (cinquenta) casas, com 90% (noventa por 

cento) de rebate. André disse que já fez uma recomendação neste sentido, 

pedindo que tal medida possa sair do papel. O Vereador Neuri disse que o 

Prefeito Municipal está com uma agenda positiva com a Caixa Econômica 

Federal, mas que o primeiro passo é abrir o referido edital. Solicitou melhorias 

no fornecimento de água para as famílias de Valdenir Panzenhagen, Antônio 

Bicigo, Dercio Farsen e Riciere De Bortoli, cuja rede é bastante extensa e causa 

problemas aos últimos moradores da linha. Disse que o município está 

buscando a perfuração de novos poços artesianos, destacando que é necessária 

a outorga do local onde será perfurado o poço e necessita uma licença 

ambiental. Destacou que a comunidade de Linha Cachoeirinha também 

enfrenta problemas com o abastecimento de água. Agradeceu à Secretária de 

Saúde e ao Prefeito Municipal por atender a sua solicitação para a contratação 

de mais 20 (vinte) horas de uma fisioterapeuta, que é importante para a 

comunidade. Sobre o Projeto de Lei Nº 038/2018, elogiou os esforços de todos 

para a compra de um britador e de uma colheitadeira de silagem, que são 

benefícios bastante solicitado pela comunidade e pelos vereadores. Convidou a 

todos a festa da Comunidade de Maneador Baixo no domingo dia 27-05-2018 

(vinte e sete de maio). Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR 

DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos e agradeceu aos 

representantes das entidades que participaram de reunião para definir assuntos 

referentes à destinação das emendas impositivas, que é algo novo e importante 

para os municípios. Sobre a questão da energia elétrica, disse que esteve 

conversando com os responsáveis da empresa fornecedora, os quais sugeriram 



que seja elaborado um relatório com a data e horário dos picos e das quedas de 

energia, o que facilitará para a empresa chegar aos motivos dos referidos 

contratempos. Disse que o Poder Legislativo atenderá a solicitação da vereadora 

Adriana Wolfart para o encaminhamento de um pedido de substituição de 

postes na localidade de Lajeado Boa Vista. O Presidente Diogene elogiou as 

palavras do vereador Neuri Staggemeier sobre a necessidade da observância 

das ideologias partidárias. Disse que as pessoas precisam ter em mente o que 

cada partido representa, pois indiferente da vontade de cada indivíduo, os 

partidos políticos elegem prioridades e trabalham para a defesa dos interesses 

de uma determinada classe de pessoas. Sobre a greve contra os preços dos 

combustíveis, disse que nos 05 (cinco) anos anteriores ao governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva, houve um aumento de 170% (cento e setenta por cento). Em 12 

(doze) anos de governo petista, o aumento foi de 28% (vinte e oito por cento) e 

nos 02 (dois) anos após o “golpe” o aumento já chega a 69% (sessenta e nove 

por cento) de aumento. Ainda destacou que antes do Impeachment a gasolina 

custava R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) por litro, e devido ao 

panelaço, hoje o preço ultrapassa R$ 5,00 (cinco reais por litro). O mesmo 

aconteceu com o gás de cozinha que elevou-se de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

para R$ 75,00 (setenta e cinco reais). A taxa de desemprego era de 4,8% (quatro 

vírgula oito por cento) e hoje 14% (quatorze por cento). O Dólar subiu de R$ 

2,23 (dois reais e vinte e três centavos) para R$ 3,95 (três reais e noventa e 

cinco centavos). O vereador disse que está apresentando dados, dados estes 

que comprovam aquilo que sempre defendeu. Destacou que o Vereador Sandro 

Simon foi correto em sua fala, dizendo que sempre estará na linha de frente da 

defesa dos direitos da classe mais pobre. Acredita que cada um deve defender a 

classe na qual está inserido e qualquer manifestação diversa não faz nenhum 

sentido. Disse que sempre que estiver diante de uma injustiça fará o possível 

para defender o seu povo, mesmo que isso origine as vaias de algumas poucas 

pessoas. O povo merece dignidade e se tem 10 (dez) pessoas vaiando, em 

alguma outro lugar terão mais de 100 (cem) pessoas aplaudindo. O vereador 

Diogene Biegelmeier criticou a posição de algumas pessoas que culpam o PT 

(Partido dos Trabalhadores) por tudo o que está acontecendo. Disse que esse 

foi o partido que mais ajudou os necessitados, que mais investiu em agricultura 

familiar, que levou o maior número de pessoas às universidade, com Fies, 

Prouni, entre outros. Sobre os Projetos em pauta, o Presidente disse que gosta 

de resolver as coisas com clareza, disponibilizando a todos o direito de 



manifestar-se, por isso de reunir os vereadores antes do início da sessão. 

Cobrou da administração municipal que passe a agir de tal forma e deixe de 

falar coisas que aborrecem os vereadores. Garantiu que não são verdadeiras as 

alegações de que os vereadores não servem para nada, pois estes são os 

defensores do povo. Disse que deve haver, sobretudo, respeito. Em aparte o 

Vereador André Barp (Tchola) disse que os vereadores “que não servem para 

nada” estão conseguindo vários recursos para a administração. Acredita que o 

Prefeito Municipal deveria desculpar-se com os vereadores, assim como 

aconteceu com o Agente de Saúde no ano passado. O que está havendo é uma 

falta de respeito, motivada por picuinhas. Disse que os vereadores estão 

justificando as viagens realizadas e as diárias recebidas, enquanto o prefeito 

viaja apenas para tomar chopp, conforme relato de um deputado. Disse que o 

que acontece em Nova Boa Vista é uma verdadeira farra de diárias, sendo que 

há um projeto em tramitação para suplementação de mais R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) em diárias para a Secretaria de Saúde. Pediu explicações da 

administração e municipal, e afirmou que se os vereadores não fizeram nada, a 

partir de agora começarão a fazer. O Vereador Diogene, retornando ao seu 

discurso, parabenizou a comunidade de Linha Maneador pela belíssima 

organização do Kerppschweifest, desejando que no próximo ano o evento 

receba mais público. Elogiou da mesma forma a Comunidade de Linha Caúna 

pelo evento em comemoração ao dia das mães. Convidou a todos para a Festa 

da Comunidade Nossa Senhora das Graças de Maneador Baixo, a acontecer no 

dia 27-05-2018 (vinte e sete de maio de dois mil e dezoito) e para a Festa da 

Colheita, no Ginásio Padre Urbano Maldaner no dia 03-06-2018 (três de junho 

de dois mil e dezoito). Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR 

LUIZ DESINGRINI da Bancada do PTB não fez uso da palavra. VEREADOR CLEBER 

BADIN da Bancada do PDT não fez uso da palavra. 3ª FASE DA SESSÃO: ORDEM 

DO DIA. O Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos projetos com 

os respectivos pareceres das comissões permanentes. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 035/2018: “Introduz alteração na Lei Municipal nº 851/05 que 

“Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do 

Município de Nova Boa Vista - RS e dá outras providências.”. Os pareceres das 

comissões foram favoráveis ao projeto. Em discussão: não houve e em Votação, 

resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 036/2018: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação 

temporária de 01 (um) motorista, prevista na Lei Municipal nº 1816/2017”. Os 



pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em discussão: não houve 

e em Votação, resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 037/2018: “Autoriza o Município de Nova Boa Vista a 

contratar servidor por tempo determinado para o cargo de Fisioterapeuta para 

atender a necessidade de excepcional interesse público”. A Comissão de 

Constituição, Justiça Cidadania e Bem Estar Social apresentou emenda 

modificativa a fim de corrigir erro formal do mesmo, pois constou em 

duplicidade o Art. 4º, passando o último artigo do projeto a ter a seguinte 

redação: Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. O Parecer da 

Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural foi favorável 

ao Projeto. Em discussão: não houve. Posta a emenda modificativa em votação: 

APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. Posto em votação o Projeto com a 

emenda já aprovada, resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 039/2018: “Abre Créditos Suplementares no 

orçamento do município, indica recursos e dá outras providências”. Os 

pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em discussão: não houve 

e em Votação, resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE 

DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houveram vereadores inscritos. Em 

ato contínuo, o Presidente Vereador Diogene Biegelmeier agradeceu a presença 

de todos e invocando a proteção de Deus, declarou encerrados os trabalhos da 

presente Sessão Ordinária. Convidou a todos para participar da Sessão Ordinária 

do dia 12-06-2018 (doze de junho de dois mil e dezoito) Os trabalhos foram 

dirigidos pelos Vereadores: Diogene Biegelmeier – Presidente e Ildo Cover – 

Secretário designado para o ato. Eu Ildo Cover determinei que fosse lavrada a 

presente Ata que depois de Aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim. 
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