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Ata nº 009/2018 da Nona Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezoito. Aos 

doze dias do mês de junho de dois mil e dezoito (12-06-2018) 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, Gilmar Angelo Martinazzo, 

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 008/2018 

da Sessão Ordinária do dia vinte e dois de maio de dois mil e dezoito (22-05-

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 10/2018; 

Recomendação 11/2018. Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE 

EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR CLEBER BADIN 

– Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou enaltecendo a importância do 

trabalho desempenhado pelos Agentes Comunitários de Saúde, que estavam 

presentes na Sessão Ordinária. Agradeceu ao Técnico Agrícola Erivelton Kreisig 

que esteve à frente dos trabalhos da EMATER de Nova Boa Vista, 

parabenizando-o pelo belo trabalho desenvolvido ao lado da estencionista 

Lisiane e da Secretaria da Agricultura. Desejou boas-vindas ao novo colaborador 

da EMATER de Nova Boa Vista Adilson Wagner, destacando a importância de ter 

na EMATER dois novaboavistenses.  Desejou boa sorte e que possa desenvolver 

um bom trabalho. Destacou que as pessoas tem gostos diferentes na área do 

lazer, tendo em Nova Boa Vista várias opções, como futebol, bocha, baralho, 

caminhadas, entre outros. Disse que é importante que cada ser humano faça 

aquilo que gosta de fazer e se sente bem enquanto está fazendo. Pensando 

nisso, a administração municipal atendeu à solicitação de uma equipe de 



garotos do município para a construção de uma pista para a prática de 

motocross. Cleber disse que essa era uma promessa da campanha, por isso a 

administração em busca para tirar do papel. Os jovens se organizaram, editaram 

estatuto e encaminharam CNPJ. Agradeceu o Munícipe Luiz Desingrini por ceder 

uma área de terras para a construção da referida pista. Agradeceu à 

administração e aos jovens pelo empenho. Pediu à administração Municipal que 

efetue os reparos na pracinha em frente ao Ginásio Padre Urbano Maldaner, 

pois é importante evitar que as crianças possam se machucar nos brinquedos 

danificados. Pediu, igualmente, reparos na academia ao ar livre. Convidou toda 

a comunidade a participar da festa junina da escola Santos Anjos, no Ginásio 

Padre Urbano Maldaner no dia 22-06-2018 (vinte e dois de junho de dois mil e 

dezoito) com animação da Banda Novo Milênio. Convidou a todos para o 2º 

Jantar do Peixe e 1º Concurso do Vinho a se realizar no dia 28-07-2018 (vinte e 

oito de julho de dois mil e dezoito). Concluiu o Vereador Cleber Badin. 

VEREADORA ADRIANA KLEIN WOLFART – Bancada do PP: Saudou a todos e em 

primeiro lugar agradeceu ao Presidente da Câmara de Vereadores Diogene 

Biegelmeier por ter encaminhado Ofício à RGE (Rio Grande Energia) atendendo 

o seu pedido para a troca de postes na Linha Lajeado Boa Vista, principalmente 

na residência do munícipe Nilo Zimmer. A Vereadora Adriana relatou que a 

empresa já fez vistoria no local, informando os moradores que somente podem 

efetuar a troca dos postes quando eles caírem. A vereadora disse estar 

indignada com a informação, pois a cada queda de poste de luz a comunidade 

fica de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) horas sem o fornecimento de energia 

elétrica. Pediu ao Secretário de Obras uma atenção especial ao trecho 

compreendido entre a propriedade de Terezinha Fritzen e Antônio Roque 

Schmitz, pois um bueiro desprendeu-se e está corroendo a estrada, podendo 

causar acidentes pela pouca visibilidade. Pediu o ensaibramento da estrada da 

Linha Scheibe entre as propriedades de Agenor Fink e Ivanor Wolfart. Destacou 

que fez uma Recomendação à administração municipal para que realize com 

cuidado a manutenção periódica da frota dos ônibus escolares, visando o 

conforto e a segurança das crianças que utilizam o transporte diariamente. Em 

aparte o Vereador André Barp (Tchola) destacou que não somente a frota de 

ônibus escolares, mas todos os veículos da municipalidade. Disse que há muitas 

reclamações de funcionários públicos sobre a falta de manutenção nas 

máquinas da Secretaria de Obras. André Barp (Tchola) acredita que as máquinas 

não podem ser sucateadas, ainda mais sabendo-se da existência de bastante 



dinheiro em caixa. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que todo 

início de ano letivo é realizada uma avaliação na frota de ônibus escolares, a 

qual acredita ter sido realizada. Disse que é uma obrigação, tanto da frota do 

município como aos terceirizados. Agradeceu ao Vereador Ido José Fritzen por 

ter cedido a Cadeira de Vereadora durante os dois meses que passaram. 

Concluiu a Vereadora Adriana Klein Wolfart. VEREADOR GILMAR ANGELO 

MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou os presentes a todos e iniciou 

agradecendo a suplente de vereadora Adriana Wolfart pelo trabalho 

desenvolvido, assim como ao Vereador Ido José Fritzen pela cedência do espaço 

aos suplentes. Acredita que é importante pensar no coletivo e na formação de 

novas lideranças na comunidade. Agradeceu a presença das Agentes de Saúde 

na Sessão Ordinária, dizendo que é importante esclarecer que os Vereadores 

somente aprovam os Projetos quando estão de acordo, por isso, como não 

havia a dotação orçamentária e nem o valor do repasse, por orientação da 

assessoria jurídica o Projeto ficou em tramitação. Agora, com as alterações 

feitas, o mesmo será posto em votação. Recomendou ao Poder Executivo que a 

Secretaria de Educação dê uma atenção especial e ofereça o transporte à uma 

criança especial, cujos pais não tem condições de trazê-la todos os dias à escola. 

Gilmar destacou que os pais estão buscando judicialmente o direito à inclusão, 

porém seria importante que o Poder Público pensasse com carinho nessa 

situação. Sobre a questão dos esportes levantadas pelo colega Vereador Cleber 

Badin, destacou que um jovem novaboavistense faz parte das categorias de 

base da Associação Chapecoense de Futebol. Parabenizou o jovem Eduardo 

Matias Eckert pelo empenho, assim como o Adilson representante do clube, os 

seus pais e a escolinha de Nova Boa Vista pelo apoio. Desejou sucesso ao jovem 

e que siga representando o município. Em aparte o Vereador André Barp 

(Tchola) igualmente desejou sucesso ao jovem Eduardo, que a exemplo do 

outro munícipe Marcelo Hermes, muito bem representam Nova Boa Vista. 

André Barp (Tchola) solicitou que seja feita uma homenagem na Câmara de 

Vereadores a esses munícipes que levam o nome de Nova Boa Vista além 

fronteiras. Em aparte o Vereador Sandro Simon solicitou que o Poder Executivo 

busque dar incentivo aos jovens para que sigam a carreira de jogadores de 

futebol. Destacou que muitos pais levam os filhos até o município de 

Chapada/RS para treinar, por isso seria interessante que a administração 

disponibilizasse o transporte à esses garotos, a fim de estimular à sua carreira 

de jogadores de futebol, que é sonho de muitos. Gilmar concordou com as 



colocações dos colegas vereadores e destacou que é muito importante dar 

incentivo, destacando que o munícipe Marcelo Hermes levou o nome de Nova 

Bo Vista para o brasil inteiro e para o exterior. Convidou a todos a participar da 

festa junina da Escola Municipal Santos Anjos no dia 22-06-2018 (vinte e dois de 

junho de dois mil e dezoito). Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. 

VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e 

destacou a participação do público para ver a atuação dos vereadores. 

Agradeceu e parabenizou o Sr. Erivelton Kreisig pelo belo trabalho à frente da 

Emater de Nova Boa Vista. Esclareceu à comunidade de que o mesmo reside na 

cidade de Chapada/RS, por isso solicitou sua transferência, assim como o Sr. 

Adilson Wagner que reside em Nova Boa Vista e trabalhava no município. À 

este, desejou sucesso, pois o trabalho exige uma responsabilidade muito 

grande. O vereador Neuri Staggemeier pediu ao Secretário Eder Knob que 

realize, com urgência a troca de lâmpadas queimadas na iluminação pública, 

tanto na cidade como no interior, em especial em frente à casa do munícipe 

Ivan Meurer, na Rua Padre Urbano Maldaner. Pediu ao Diretor de Obras uma 

atenção especial à estrada da Linha Jaboticaba, no trecho próximo à 

propriedade de Imbert Spiegel. Pediu, igualmente, reparos na estrada que linha 

a comunidade de Linha Jaboticaba e Linha Gabriúva, próxima à residência do Sr. 

Irio Panzenhagen. O Vereador comentou que realiza, assim como os colegas, 

diversos pedidos de sua comunidade, porém, as vezes, os pedidos são barrados 

por causa de Leis já existentes. Destacou a Lei Municipal Nº 810/2005 que 

define os trabalhos em terraplanagem no município e a regra para as horas-

máquina disponíveis aos munícipes. Disse que lhe causa uma certa estranheza 

os critérios adotados, os quais tem dúvidas de sua constitucionalidade. Leu: 

“Art. 2º Os serviços com equipamentos rodoviários do Município aos 

interessados serão, obrigatoriamente, realizados por servidores municipais e 

obedecerão às seguintes normas: I - somente serão prestados quando os 

equipamentos estiverem sem ocupação nos serviços próprios do Município ou, 

a critério do Prefeito, fora do horário normal de trabalho das repartições 

municipais; II - dependerão de despacho autorizativo do Prefeito ou do agente 

municipal a quem for delegada essa atribuição”. Art. 4º: [...] § 2º Objetivando o 

desenvolvimento da propriedade rural e a melhoria na produtividade 

agropecuária, ficarão isentos de pagamento os serviços realizados com 

Equipamentos Municipais, cujo montante não ultrapassar a duas (02) horas 

máquina por ano e por propriedade. § 3º Serão isentos de pagamento os 



serviços realizados com equipamentos municipais que tenham por objetivo o 

seguinte: Terraplenagens para a Construções de Prédios residenciais, 

comerciais, industriais, de prestação de serviços ou necessários ao 

desenvolvimento da atividade agropecuária, na sede ou interior do município. 

Neuri disse que devem haver critérios específicos para definir os serviços e não 

somente à critério do prefeito. Também disse que não deve depender somente 

do despacho do Prefeito, pois isso passa por cima do Conselho Agropecuário. A 

Lei ainda esclarece que as horas máquinas serão contadas “por propriedade”, 

porque até a edição desta, se dava a contagem “por produtor”, causando até 

hoje o desentendimento de alguns sobre a matéria. A grande preocupação do 

vereador é o disposto no § 3º, pois há uma contradição ao definir a gratuidade e 

não limitar o número de horas, pois existem terraplanagens de mais de 40 

(quarenta horas), tendo em vista que ao produtor o limite é de 02 (duas) horas. 

Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que a lei fala da horas gratuitas, que se o 

serviço exigir mais, as horas excedentes deverão ser pagas. O Vereador Neuri 

disse que não é contra o Poder Executivo incentivar que sejam feitas 

terraplanagens, apenas acredita que a legislação deveria impor um limite, assim 

como impõe ao produtor rural. Disse que muitas pessoas, em especial idosos, 

tem agradecido muito o Poder Executivo pela academia e pelo Curso de 

Computação. Parabenizou a todos os envolvidos. Convidou a todos a participar 

da festa junina da Escola Municipal Santos Anjos no dia 22-06-2018 (vinte e dois 

de junho de dois mil e dezoito), no Ginásio Padre Urbano Maldaner, com 

animação da Banda Novo Milênio. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. 

VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Saudou a todos e destacou que o 

vereador é o agente fundamental para o controle da máquina administrativa. 

Ele é quem está presente no dia a dia do município e que pode ser capaz de 

conhecer as reais demandas da população. Controlar significa fiscalizar 

determinadas atividades para que não se desviem de seus objetivos. Por isso 

que os vereadores não podem ser omissos, conforme a Lei Orgânica, 

Vereadores tem direito de entrar em qualquer Secretaria e solicitar dados ou 

documentos, que devem ser repassados em sua totalidade. Parabenizou a 

Emater pelos 63 (sessenta e três) anos de fundação comemorados no dia 02-06-

2018 (dois de junho de dois mil e dezoito). Destacou que a Emater foi o seu 

primeiro trabalho junto à prefeitura, onde aprendeu muito com o técnico Carlos 

Detmer, com a estensionista Isolete Baca e com a servente Ivanete. Após 

passaram muitos profissionais qualificados por essa entidade, tais como os 



técnicos Cristiano, Fernando, Erivelton e Adilson, as extensionistas Thais e 

Lisiane. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que Nova Boa Vista é privilegiada 

pelos belos profissionais que atuaram ao longo do tempo na Emater. Desejou 

que o Sr. Adilsom possa realizar um trabalho dos demais profissionais que já 

atuaram nessa entidade. Destacou a participação de um grande extensionista, o 

Sr. Francisco Frizzo, que impulsionou a atividade leiteira, que hoje é a segunda 

renda do município. Quando falou-se, há alguns anos atrás em extinguir a 

Emater, o Vereador Ildo Cover disse que foi contra. O Vereador André Barp 

(Tchola) completou dizendo que a Emater sempre trabalhou em prol dos 

munícipes novaboavistenses. Reforçou o pedido do munícipe Lino Wagner para 

a colocação de 03 (três) bueiros na sua propriedade na Avenida Imigrantes. 

Também destacou a reclamação do munícipe Roque Knob, que após a 

construção da escola municipal Santos Anjos, muita água está caindo em sua 

lavoura, ocasionando vários estragos. Pediu, mais uma vez, após um ano e seis 

meses, a instalação de luz pública em frente à agroindústria do Sem Danilo 

Barp. Pediu ao Poder Público que evite dar desculpas e realize o serviço, pois 

com a safra da cana, essa iluminação é mais do que necessária. Disse que se o 

serviço não for efetuado dentro de 02 (dois) meses, o Vereador pagará com 

recursos próprios. Disse que encaminhou uma Recomendação ao Poder Público 

que avalie a possibilidade de disponibilizar transporte público até o município 

de Sarandi, pois muitos munícipes novaboavistenses deslocam-se diariamente, 

o que está se tornando inviável devido aos altos preços dos combustíveis. Pediu 

também que o Poder Executivo realize a roçada de árvores no interior e nas 

ruas das cidade, pois existem muitas reclamações da população. Pediu que o 

Poder Público realize o alargamento da ponte na Linha Perau, pois não é 

possível passar com grandes máquinas. Parabenizou a suplente Adriana Wolfart 

pelo excelente trabalho realizado nos últimos dois meses na Câmara de 

Vereadores, disse que o Partido Progressista só tem a agradecer a sua 

competência. Convidou a todos a participar da festa junina da Escola Municipal 

Santos Anjos no dia 22-06-2018 (vinte e dois de junho de dois mil e dezoito), 

porque a escola é muito importante para a comunidade. O Vereador ainda 

pediu à população que tome cuidado, porque nos últimos dias só se fala em 

Copa do Mundo, porém não se pode esquecer o caos que o país vive 

politicamente. Pediu a todos que não assistam apenas a Rede Globo, que 

busquem outros canais onde a informação é mais corretamente repassada. 

Disse que seguirá cobrando dos seus deputados, assim como espera que a 



população faça a sua parte nas urnas, para eleger um governo sério e honesto, 

que acabe com a corrupção, para que os brasileiros não sintam-se tão 

envergonhados. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que o 

povo precisa conhecer bem os seus representantes, o Brasil que Gilmar quer 

para o futuro é que vereadores e prefeitos de pequenos municípios não 

precisem humilhar-se para intermediar um recurso para sua cidade, assumindo 

uma posição de “mendigos de paletó”. Concluiu o Vereador André Barp 

(Tchola). VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos 

e agradeceu a todos que participavam da Sessão, pois o diálogo é importante, 

assim como é interessante que o povo saiba o que realmente acontece na casa 

legislativa. Sobre o Projeto de Lei Nº 034/2018, que versa sobre incentivo 

financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, acredita que o repasse é muito 

importante e que, possivelmente, acontecerá da mesma forma nos próximos 

anos. Acredita que é importante destinar esse valor diretamente aos 

profissionais, para que o usem da forma que for mais conveniente. Pediu o 

patrolamento da estrada da Linha Cachoeirinha até Linha Caúna, que trafega 

com o transporte escolar diariamente e percebe que está em más condições. 

Disse que a análise do colega vereador Neuri Staggemeier sobre a lei 

regulamentadora do uso das máquinas agrícolas do Poder Público, é importante 

para esclarecer algumas dúvidas que a população tem. Disse que alteração da 

contagem das horas máquinas por propriedade rural e não mais por produtor é 

uma exigência do Tribunal de Contas. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier 

disse que é importante salientar isso porque o produtor está confuso, pois uma 

vez a contagem se dava por produtor e hoje está sacramentado que é por 

propriedade. Neuri frisou que falou sobre a necessidade de regulamentar as 

horas máquinas para particulares, não aquelas destinadas para empresas. A 

intenção é dar equilíbrio. O Vereador Diogene Biegelmeier disse que nesse 

ponto a lei está correta, porém os demais questionamentos levantados pelo 

colega vereador podem ser objeto de alteração, a ser enviada pelo Poder 

Executivo em forma de Projeto de Lei que será apreciado pelos vereadores. 

Sobre a onda de coisas ruins que está acontecendo com o país, Diogene disse 

que já previa isso há dois anos atrás. Sempre defendeu que o “golpe” dado para 

tirar uma presidenta legitimamente eleita teria grave consequências. Disse que 

a comissão do impeachment recebeu o resultado da perícia realizada, sendo 

que ficou constatado que não há participação de Dilma nas Chamadas 

“pedaladas fiscais”. O Vereador disse que a população não teve vantagem 



nenhuma com o que aconteceu, a única coisa que está aos poucos ficando clara 

é que o problema do Brasil não é e nunca foi nem Lula nem Dilma e nem o PT. 

Agora, cada vez mais os poderosos estão pisando no pescoço dos mais pobres e 

é preciso que a população tome consciência de que deve eleger um governo 

que valorize a agricultura familiar e quem produz o alimento puro para a 

população em geral. Pediu ao povo que reflita quais os reais motivos que 

levaram o país à situação que está e se realmente foi bom tirar a presidenta 

Dilma. Disse que, se tudo correr bem, em outubro a população tem a 

possibilidade de reverter a situação péssima à qual o Brasil chegou. Acredita 

que devem ser leitas pessoas boas e dispostas a defender a classe dos mais 

pobres. Disse que estará disposto a batalhar sempre que preciso. Parabenizou o 

jovem Eduardo Eckert, filho do munícipe Darci Eckert, que passou no teste na 

Associação Chapecoense de Futebol. Disse que serão dias difíceis por ficar longe 

da família, mas desejou boa sorte e sucesso assim como teve o conterrâneo 

Marcelo Hermes, que hoje é um jogador de futebol bastante afamado. 

Convidou a todos a participar da festa junina da Escola Municipal Santos Anjos 

no dia 22-06-2018 (vinte e dois de junho de dois mil e dezoito), porque a escola 

é muito importante para a comunidade. Reforçou o pedido do Vereador Neuri 

para a realização dos reparos na luz pública, que pelas intempéries do tempo, os 

estragos devem estar ainda mais elevados. Em aparte o Vereador André Barp 

(Tchola) disse que, sobre o mau tempo da segunda-feira, a Câmara de 

Vereadores deveria realizar uma Campanha do Agasalho, a fim de auxiliar os 

moradores de Sarandi que tiveram suas casas destruídas pela força do vento. O 

Vereador Diogene disse que a ideia é válida e que é importante auxiliar as 

pessoas quando elas realmente necessitem. Concluiu o Vereador Diogene 

Biegelmeier. 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 034/2018: 

“Autoriza o repasse de incentivo financeiro estadual aos Agentes Comunitários 

de Saúde, vinculados à Equipe de Estratégia da Saúde da Família – ESF”. Os 

pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em discussão: Vereador 

Neuri Staggemeier: Disse que é preciso estar claro de que os vereadores tem a 

obrigação de zelar pela ordem. Disse que o Assessor Jurídico do Poder Executivo 

não quis atender as reivindicações da Câmara de Vereadores, por isso da 

demora na apreciação do Projeto. Disse que os Vereadores são favoráveis ao 

bem estar da população, e sendo esse projeto um direito dos agentes de saúde, 



que já receberam essa verba em outros anos, não há óbice à sua aprovação. 

Disse que todos os vereadores foram unânimes em atender as solicitações do 

Assessor Jurídico da Câmara, que agora foram atendidas pelo Poder Executivo. 

Vereador Ildo Cover: Disse que o Projeto poderia ter sido aprovado sem as 

alterações, porém quem responde pela falta desses requisitos legais são os 

vereadores. Para agradar alguém, os vereadores podem acabar responder por 

algum processo. Disse ainda que em pouco tempo o assunto se espalha para 

toda a população, mas garantiu que o único interesse do vereador é garantir o 

bem da população. Deve haver respeito, porque é direito do vereador que os 

projetos tramitem e que sejam solicitadas alterações. Votação, resultando: 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

040/2018: “Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor em caráter 

emergencial 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 

041/2018: “Abre Crédito Especial 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. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 042/2018: “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. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 

004/2018: “Autoriza a viagem de 01 (um) Vereador a Porto Alegre/RS”. Os 

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

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

DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 005/2018: “Autoriza a viagem de 01 (um) 

Vereador a Porto Alegre/RS”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao 

projeto. Em discussão: não houve e em Votação, resultando: APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 

006/2018: “Autoriza a viagem de 02 (dois) Vereadores a Brasília/DF”. Os 

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

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

Vereador Neuri Staggemeier fez um pedido verbal para alteração do horário das 

Sessões. O Presidente Vereador Diogene Colocou à apreciação dos vereadores o 

pedido verbal para alteração do horário da sessão das 19h00min para as 



18h30min. Em discussão: Não houve; Em votação,  resultando: APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS o pedido verbal. 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 26-06-

2018 (vinte e seis 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. 

         

 

 

  

           Diogene Biegelmeier                             Ildo Cover 

    Presidente do Poder Legislativo                   Secretário (designado para o ato) 

 


