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Ata nº 001/2019 da Primeira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. 

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (12-02-2019) 

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

Boa Vista, em sua Primeira 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, Ido José 

Fritzen, Sandro Simon, Diogene Biegelmeier e o suplente Lauri Klein, devido ao 

pedido de licença para tratamento de saúde do vereador titular Gilmar Angelo 

Martinazzo. Constatando a existência de quorum o Senhor Presidente, Vereador 

André Barp, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da 

presente Sessão. De imediato convidou o Secretário da Mesa para fazer a leitura 

de um texto da Bíblia Sagrada. O Presidente, Vereador André Barp, colocou à 

disposição dos Vereadores a Ata nº 001/2019 da Sessão Extraordinária do dia 

vinte e dois de janeiro de dois mil e dezenove (22-01-2019), 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 Nº 001/2019. Requerimento à Mesa 

Diretora Nº 001/2019. Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE 

EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR IDO JOSÉ 

FRITZEN – Bancada do PP: Cumprimentou inicialmente o Presidente do 

exercício de 2019, Vereador André Barp, desejando-lhe sucesso e colocando-se 

à disposição para o que preciso for. Agradeceu à Secretaria de Obras pelos 

serviços prestados em sua residência, assim como pediu uma atenção especial 

quanto à luz pública, destacando que perto de sua casa há mais de sete meses a 

lâmpada está queimada, onde já foi colocada uma fita de sinalização, mas o 

reparo ainda não foi realizado. Disse ser favorável aos Projetos de Lei em pauta, 

desejando que todos sejam aprovados. Colocou-se à disposição de toda a 

população novaboavistense. Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. VEREADOR 

ILDO COVER – BANCADA DO MDB: Saudou a todos e desejou ao novo 

Presidente um ano de muitas realizações e amizades. Registrou o trabalho 

realizado na estrada da Linha Maneador Baixo, que demorou para acontecer, 

mas que foi muito bem realizado. Mostrou-se favorável aos Projetos de Lei em 



pauta, destacando a importância do Projeto de Lei do Executivo Nº 007/2019, 

que visa dar apoio cultural à Rádio Comunitária Boa Vista FM, pelo bom 

trabalho de comunicação e divulgação de assuntos de interesse da comunidade 

realizado pela entidade. Colocou-se à disposição dos colegas vereadores e da 

comunidade, desejando que no ano de 2019 (dois mil e dezenove) possa haver 

coleguismo e amizade e que o trabalho seja realizado em benefício do povo de 

Nova Boa Vista e não em defesa de interesses partidários. O Vereador Ildo 

Cover destacou que nem sempre o vereador consegue agradar à todos, mas que 

o importante é fazer o possível para defender o bem comum e fazer melhor 

para a população que o elegeu. Essa é a sua postura como político e assim 

continuará neste novo ano, porque quer ver cada vez mais o município crescer e 

se desenvolver. Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADRO LUIZ DESINGRINI – 

Bancada do PTB: Não fez uso da palavra. VEREDOR NEURI STAGGEMEIER – 

Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e desejou sucesso ao Vereador André 

Barp na condução dos trabalhos desta casa Legislativa, pois capacidade 

certamente existe. Aproveitou a ocasião para parabenizar o Ex-Presidente 

Vereador Diogene Biegelmeier, pela sua conduta honesta e sem ideologias. 

Disse que é importante a participação das pessoas nas Sessões da Câmara para 

que haja uma maior interpretação pela comunidade dos trabalhos realizados 

pelos vereadores. Destacou que a Câmara de Vereadores encaminhou Ofício à 

RGE (Rio Grande Energia) solicitando melhorias no fornecimento de Energia 

Elétrica na localidade de Linha Tijolo, porque é inaceitável, nos dias de hoje, as 

diversas quedas de luz que acontecem, especialmente com o mau tempo. 

Destacou que a tecnologia exige, inclusive dos agricultores, o uso de energia em 

sua produção, sendo que em vários casos, o fornecimento d energia demorou 

dois dias para ser reestabelecido. Acredita que é preciso respeitar os direitos 

dos consumidores de todas as comunidades. Em aparte o Vereador Lauri Klein 

destacou que na Linha Cachoeirinha também há um problema muito sério com 

a energia elétrica, ocasionando muitas quedas, inclusive estragando 

equipamentos de trabalho dos produtores. Em aparte o Vereador Ildo Cover 

disse que a legislação exige o reestabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica em até 08 (oito) horas. O Vereador Neuri Staggemeier criticou o fato de 

que, no Brasil, muitas leis não são devidamente executadas, além de outras que 

apenas além para os menos poderosos. Dando continuidade, pediu que o 

Secretário de Obras realize a limpeza do abrigo próximo à Igreja, que está sendo 

ocupado por corujas, cuja limpeza é necessária antes do início do ano letivo. 



Pediu melhorias urgentes no travessão da Linha Mirim para Linha Maneador, 

que necessita ensaibramento. Agradeceu pela instalação de placas indicativas 

da entrada da Linha Mirim. Pediu o ensaibramento do pátio do salão da Linha 

Jaboticaba, realizando um convite para toda a comunidade participar da festa 

em comemoração aos 61 (sessenta e um) anos do time Esportivo Recreativo de 

Linha Jaboticaba. Pediu o ensaibramento e levantamento da entrada da 

propriedade de Elmo Strack e do munícipe Delésio Previatti. Elogiou o serviço de 

recuperação da estrada da Linha Gabriúva, que ficou em boas condições, assim 

como o trecho próximo à propriedade de Gilberto Piaia na Linha Furini. Pediu a 

troca de lâmpadas queimadas da Iluminação pública de Linha Cachoeirinha. 

Destacou o trabalho de limpeza das beiradas das estradas, em especial da Linha 

Cachoeirinha, por isso pediu o apoio e compreensão de toda a comunidade. 

Destacou que os moradores desta comunidade, que necessitem de algum 

serviço, procurem a Secretaria de Obras, tendo em vista que todas as máquinas 

ali estão trabalhando. Destacou a bela iniciativa da Secretaria de Educação de 

dar algumas peças do uniforme escolar, que assim como a gratuidade do 

transporte universitário, é uma demonstração da preocupação da 

administração com a educação de Nova Boa Vista. Comentou sobre a ponte que 

faz divisa entre Nova Boa Vista e Almirante Tamandaré do Sul, na Linha Caúna, 

sendo que há uma preocupação em melhorar a visibilidade da ponte, que 

localiza-se em uma curva, muito perigosa, necessitando a realização de uma 

pintura de sinalização. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR 

SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou desejando um 

bom trabalho ao Presidente André Barp e elogiando o trabalho realizado pelo 

ex-presidente Diogene Biegelmeier, destacando a necessidade de espelhar-se 

em trabalhos que foram bem realizados. Trouxe uma reivindicação da 

população exigindo explicações do porquê da não-conclusão das obras da rua 

em frente ao supermercado Donna. Disse que há muito tempo as obras vem se 

arrastando, sendo que os proprietários necessitam disso para poder construir 

em seus terrenos. Disse que os munícipes não sabe se a obra será finalizada 

pelo poder público ou se deverão contratar empresa particular para sua 

conclusão. Pediu reparo no calçamento da Rua Padre Urbano, que tem pedras 

soltas, além de não haver iluminação pública no local. Em aparte o Vereador 

Neuri Staggemeier incluiu o pedido para reparos no passeio em frente à 

residência do munícipe Domingos Milani, que não cai bem para a cidade deixar 

isso como está. O Vereador Sandro destacou que, além de reformas em 



determinados locais, também há necessidade de construção de novos passeios 

públicos, citando como exemplo em frente à Câmara de Vereadores, local 

perigoso em que há bastante trânsito de pedestres e ainda não há calçada. 

Reforçou o pedido para reparos da iluminação pública no centro e no interior, 

que é um pedido recorrente da comunidade e dos vereadores. Em aparte o 

Vereador Ildo Cover disse que o Prefeito informou-lhe de que é ilegal para a 

prefeitura custear a iluminação pública no interior, mas o Vereador Ildo Cover 

acredita que é preciso tomar uma decisão, ou todas comunidades devem ter ou 

nenhuma. O Vereador Sandro Simon acredita que é importante para o 

município instalar luz pública nas comunidades do interior. Em aparte o 

Vereador Diogene Biegelmeier disse que, em frente ao salão da comunidade 

não deveria haver dúvidas sobre a importância da existência de iluminação 

pública, porém em propriedades particulares o proprietário deverá pagar. O 

Vereador Sandro Simon destacou a necessidade de realizar uma limpeza no 

acesso asfáltico, que aconteceu pela última vez antes da realização da Kolonie 

Fest em 2017 (dois mil e dezessete). Acredita que a roçada deveria acontecer 

com periodicidade, pois o capim está tomando conta, atrapalhando a 

visibilidade da sinalização. Pediu a realização da melhoria na estrada que liga a 

propriedade do munícipe Delésio Previatti, que está em péssimas condições. 

Pediu também reparos na ligação entre as Linhas Mirim e Linha Maneador e a 

estrada no morro próximo à propriedade de Ari Schmidt, na Linha Gabriúva, 

uma curva fechada onde a água atravessa a estrada e causa danos na mesma. 

Parabenizou as equipes finalistas do Campeonato Municipal de Futebol, 

convidando a população para participar da rodada final, solicitando a 

contratação de árbitro da federação, que engrandece ainda mais o evento. 

Concluiu o Vereador Sandro Simon. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – 

Bancada do PT: Saudou a todos, em especial ao vereador André Barp, 

presidente do exercício de 2019 (dois mil e dezenove). Agradeceu pela 

oportunidade de estar à frente dos trabalhos no ano que passou dizendo que 

encarou como um privilégio poder gerir os recursos da Câmara, fazendo o 

possível para reverter-se em benefícios para a população. Agradeceu ao 

Assessor de Imprensa e também comunicador da Rádio Comunitária Boa Vista 

FM por participar da Sessão Ordinária e ajudar a divulgar o trabalho realizado 

por cada um dos vereadores. Pediu à Secretaria de Obras a realização de 

reparos na Rua Pôr do Sol, com limpeza e recuperação da fonte de água, além 

da colocação de brita para viabilizar o acesso dos moradores à lixeira. Na Rua 



Felipe Werlang há um problema com o barro que se aloja na rua, necessitando 

providências do Poder Executivo, porque a cobrança exercida pela população é 

bastante grande. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier destacou a 

indignação das pessoas que se deslocam entre Nova Boa Vista e Chapada, pois 

há um descaso muito grande da prefeitura do município vizinho com a estrada, 

o que é uma vergonha. Diogene destacou a importância do pedido do Vereador 

Neuri Staggemeier sobre as melhorias na ponte da Linha Caúna, divisa com 

Almirante Tamandaré do Sul, o vereador trafegava diariamente neste trecho e 

assegurou que as melhorias são necessárias para garantir segurança aos 

motoristas. Sobre as melhorias na entrada da propriedade do munícipe Delésio 

Previatti, disse que passou o ano de 2018 (dois mil e dezoito) inteiro 

reivindicando, mas nada foi feito. Pediu atenção do Poder Executivo, pois trata-

se de um produtor, que gera retorno aos cofres municipais, sendo que os 

últimos reparos da estrada foi ele quem fez com o seu trator. Em aparte o 

Vereador Lauri Klein disse que as propriedades que geram retorno ao município 

deveriam ser procuradas pela administração, pois elas é quem mantém o 

município em pé. Disse que o mínimo a ser feito pelo poder público são 

estradas de boa qualidade. Destacou que há seis meses atrás quando assumiu a 

vaga de vereador, os mesmos pedidos eram realizados, o que não pode 

acontecer. Quanto à limpeza do acesso asfáltico, o vereador Diogene disse que 

o Município de Almirante Tamandaré do Sul possui uma roçadeira articulada 

que é pouco utilizada, sendo que, com diálogo, poderia haver uma parceria 

entro os municípios, onde os dois podia beneficiar-se. Desejou a todos os 

alunos, professores e funcionários um bom retorno às aulas, porque acredita 

que a educação deve ser uma das prioridades em qualquer administração. 

Comprometeu-se a colaborar no que estiver ao seu alcance para que a 

educação possa ser a cada dia mais valorizada. Concluiu o Vereador Diogene 

Biegelmeier. VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Não fez uso da 

palavra. VEREADOR LAURI KLEIN – Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e 

desejou um bom trabalho ao Presidente André Barp. Agradeceu ao Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo pela cedência da vaga para que os suplentes possam 

trazer as suas reivindicações e buscar melhorias para a comunidade em geral. 

Pediu o alargamento na estrada geral nas imediações da sua propriedade na 

Linha Cachoeirinha, onde é necessária a instalação de mais um bueiro. Pediu 

melhorias em toda a extensão dessa estrada, que necessita de ensaibramento. 

Acredita que investir em estradas é o mínimo a ser feito em benefício dos 



agricultores e produtores, que não podem ter prejuízos pela má conservação 

destas. Reforçou o pedido do colega vereador Neuri Staggemeier sobre a 

necessidade de reparos na iluminação pública na Linha Cachoeirinha. Pediu que 

a Câmara Municipal também encaminhe um Ofício para a Eletrocar solicitando 

melhorias no fornecimento de energia elétrica, pois nesta comunidade a 

prestação do serviço é interrompida com frequência, necessitando de 

melhorias. Concluiu o Vereador Lauri Klein. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada 

do PP: Cumprimentou a todos e desejou um ano repleto de conquistas para 

todos os vereadores. Parabenizou ao ex-presidente Diogene Biegelmeier pelo 

belo trabalho em 2018 (dois mil e dezoito), que certamente realizou o seu 

melhor e a população está contente com tudo que foi feito em sua gestão. 

Agradeceu a Deus, Nossa Senhora do Caravágio, seus amigos, família, e aos 

colegas vereadores pela oportunidade de estar à frente do Poder Legislativo. 

Disse saber do grande compromisso assumido, mas assegurou estar convicto de 

que realizará um trabalho sério. Um dos primeiros objetivos de sua gestão é 

levar o trabalho realizado na Câmara para as comunidades, realizando as 

sessões no interior. Ainda há alguns acertos a serem realizados, mas acredita 

que é importante fazer essa modificação. Sobre a falta de luz pública nas 

comunidades, acredita que não pode acontecer, pois a luz faz parte dos 

ginásios, sendo de grande importância para os moradores do interior. Sobre as 

emendas impositivas, disse que o Prefeito municipal comprometeu-se a realizar 

o depósito dos valores para as comunidades que serão contempladas neste ano, 

Linha Maneador Baixo, Linha Caúna e Clube Esportivo Recreativo de Linha 

Jaboticaba. Pediu que as comunidades busquem com a maior brevidade 

possível realizar a legalização das suas escrituras. Em aparte o Vereador Ildo 

Cover disse que, com muito sacrifício e dificuldades, está à busca de realizar tais 

melhorias na comunidade de Maneador Baixo. Disse que essa comunidade 

nunca recebeu recursos públicos, sendo que tudo que construiu foi com o 

auxílio dos sócios, por isso todos esperam com ansiedade as emendas 

impositivas. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier destacou que foi indicado 

pelas comunidades de Linha Caúna e pelo Clube Esportivo Recreativo de Linha 

Jaboticaba para acompanhar a tramitação da constituição das sociedades. Disse 

que com muito trabalho as sociedades já estão quase aptas a firmar parceria 

com o Poder Público. O Vereador André Barp disse que esteve vistoriando a 

obra realizada na Linha Jaboticaba, que é de péssima qualidade. Disse que 

comprometeu-se a vistoriar obras públicas, por isso encaminhará documento 



aos responsáveis para realizar os reparos necessários. Disse que a obra possui 

problemas muito grandes, sendo que o setor de engenharia da prefeitura 

municipal não pode aceita-la como está. Em aparte o Vereador Neuri 

Staggemeier reforçou que a obra foi mal realizada, sendo que alguma 

providência precisa ser tomada. André Barp colocou a Câmara Municipal à 

disposição de todos os munícipes, comprometendo-se a buscar o diálogo 

sempre que houverem projetos importantes, trazer a população para perto dos 

administradores, permitindo que Nova Boa Vista continue sendo motivo de 

orgulho para todos. Informou que está negociando com o Jornal Boa Nova a 

divulgação de matérias relativas à Câmara. Relatou a viagem realizada a Porto 

Alegre, onde participou do recebimento de um veículo novo, de grande 

importância para o desempenho das atividades da Emater/RS-ASCAR. 

Agradeceu ao Secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, 

Covatti Filho, pelo empenho em destinar melhorias para Nova Boa Vista. Pediu 

que todos os vereadores continuem trabalhando, juntamente com Deputados e 

Secretários de Estado, pois, independentemente de ser situação ou oposição, 

todos devem trabalhar em prol do melhor para a coletividade. Disse que esteve, 

juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura Edson Mossmann e com 

o extensionista Adilson Wagner em reunião com representantes do SISBI-POA 

(Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal), para que o 

Frigorífico e Abatedouro Merten possam ter este selo de qualidade. Também 

conversou com Marcos Vargas, representante regional, que comprometeu-se a 

visitar o município e liberar o SISBI para o referido frigorífico. O Vereador André 

Barp acredita que isso será muito importante, porque aumentará a arrecadação 

de Nova Boa Vista. Pediu à Secretaria de Obras melhorias na parte final da 

Avenida dos Imigrantes, que precisa de reparos. Pediu melhorias na iluminação 

pública do município. Pediu melhorias no pátio da família Corso na Linha Perau. 

Disse que é importante para segurar os famílias no interior que a administração 

invista em infraestrutura, atendendo aos pedidos para encascalhamento de 

estradas e dos pátios das propriedades rurais. O Vereador André destacou que o 

ideal seria que não existissem pedidos neste sentido, pois um bom 

administrador deveria perceber as melhorias necessárias e realiza-las com a 

maior brevidade possível. O próprio Secretário pode perceber isso. Pediu mais 

uma vez a instalação de placas indicativas do perímetro urbano do município, 

pedido que já realizou várias vezes e até agora nada foi feito. Parabenizou as 

equipes que estão disputando as rodadas finais do Campeonato Municipal de 



Futebol de Campo, solicitando que as partidas sejam apitadas por um juiz da 

federação, que é importante para os clubes e para a plateia que assiste aos 

jogos. Disse aos colegas Vereadores que atenderá a solicitação de todos e 

encaminhará Ofício para que o representante da RGE (Rio Grande Energia) visite 

o interior e verifique os diversos problemas que os munícipes estão passando. 

Concluiu o Vereador André Barp. 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 003/2019: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação 

temporária de 01 (um) Oficineiro, prevista na Lei Municipal nº 1.954/2018”. Os 

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

Não houve. Após, o Projeto foi posto em votação, resultando APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 004/2019: “Abre 

Créditos Especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providencias”. O Vereador Neuri Staggemeier solicitou que os Projetos de Lei Nº 

004/2019 e 005/2019 fossem votados em bloco, tendo em vista terem o mesmo 

objeto, qual seja, a abertura de créditos no orçamento. O Presidente Vereador 

André Barp colocou o pedido em votação, resultando APROVADO POR 

UNANIMIDADE O PEDIDO PARA VOTAÇÂO EM BLOCO DOS PROJETOS DE LEI 

004/2019 E 005/2019. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 005/2019: “Abre 

Créditos Suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis aos dois projetos. 

Em discussão: Não houve. Após, os Projetos foram postos em votação, 

resultando APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 006/2019: “Dispõe sobre o fornecimento de uniformes escolares 

gratuitamente aos estudantes da rede de ensino público municipal, conforme 

estabelece”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente projeto. 

Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi posto em votação, resultando 

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

007/2019: “Autoriza o Município a conceder patrocínio sob a forma de apoio 

cultural à ASSOCIAÇÃO NOVABOAVISTENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA e 

dá outras providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao 

presente projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi posto em 

votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE 

LEI DO EXECUTIVO Nº 008/2019: “Estabelece o calendário de pagamentos e 

descontos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, da taxa de coleta de 



lixo para o exercício de 2019”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao 

presente projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi posto em 

votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE 

LEI DO EXECUTIVO Nº 009/2019: “Autoriza o Poder Executivo Municipal, a fazer 

cedência, de um servidor municipal à APAE, de Sarandi/RS e dá outras 

providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente 

projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi posto em votação, 

resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 010/2019: “Altera o anexo único da Lei nº 1.978 de 13 de 

dezembro de 2018, que aprova o calendário de eventos do município de Nova 

Boa Vista/RS para o ano e exercício financeiro de 2019”. Os pareceres das 

comissões foram favoráveis ao presente projeto. Em discussão: Não houve. 

Após, o Projeto foi posto em votação, resultando APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 011/2019: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal, a fazer cedência, por permuta, de 

professora com o Município de Sarandi/RS e dá outras providências”.”. Os 

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

Não houve. Após, o Projeto foi posto em votação, resultando APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 001/2019: 

“Autoriza a Câmara Municipal a conceder Patrocínio sob a forma de apoio 

cultural à Associação Novaboavistense de Radiodifusão Comunitária e dá outras 

providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente 

projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi posto em votação, 

resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 001/2019: “Altera a data de realização de 

Sessão Ordinária e dá outras providências”. Os pareceres das comissões foram 

favoráveis ao presente projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi 

posto em votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª 

FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador André Barp: Disse que vai 

encaminhar documento em nome dos vereadores sobre as emendas 

impositivas, para que tome providências na Linha Jaboticaba, porque aquelas 

pessoas não merecem estar passando por isso, tendo em vista que a obra é uma 

verdadeira sacanagem. Pediu apoio aos colegas para a aprovação, na próxima 

Sessão Ordinária, de um Projeto de Resolução visando realizar as sessões no 

interior. Disse que é importante levar os trabalhos do legislativo mais próximo 

da comunidade que elegeu cada um dos vereadores. Disse que o cargo de 



vereador é muito importante, pela busca de recursos e defesa dos interesses 

das comunidades. Por isso é importante realizar as sessões no interior para 

mostrar para a população tudo que é feito no Poder Legislativo. Disse que está 

planejando, juntamente com a Secretaria de Educação, de levar uma Sessão 

Ordinária, ou realizar algum encontro entre vereadores e os alunos das escolas, 

para incentivar os jovens a acreditar na política. Disse que a Câmara de 

Vereadores de Nova Boa Vista está de parabéns e a população pode se orgulhar 

dos seus representantes. Vereador Ildo Cover: Disse que é muito importante 

mostrar o trabalho do Poder Legislativo. Destacou que desde a primeira 

legislatura a participação da população sempre foi muito pequena. Acredita que 

é um erro da população pensar que os vereadores tem pouco trabalho a 

realizar. Também destacou que muitos prefeitos não gostam dos vereadores e 

não os valorizam. Vereador Ido José Fritzen: Disse que no ano de 2009 (dois mil 

e nove) o Poder Legislativo realizou sessões no interior, porém provavelmente 

não foi muito divulgado. Na Linha Maneador tinham 14 (quatorze) 

espectadores; Na Linha Maneador Baixo, 04 (quatro); Em Linha Jabotibaca 

participou da Sessão apenas a pessoa que abriu o salão. Por tudo isso, destacou 

que é preciso ser muito bem divulgado. Vereador André Barp: Disse que será 

tudo devidamente divulgado, que o primeiro passo a Câmara vai dar, ficando a 

cargo da população participar ou não. Vereador Lauri Klein: Disse que cabe aos 

vereadores e aos presidentes de cada uma das comunidades motivar as pessoas 

a participar. Por isso acredita que pode dar certo. Em ato contínuo, o Presidente 

Vereador André Barp 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 próxima Sessão Ordinária, no dia 27-02-2019 (vinte e 

sete de fevereiro de dois mil e dezenove) Os trabalhos foram dirigidos pelos 

Vereadores: André Barp – Presidente e Diogene Biegelmeier - Secretário. Eu 

Diogene Biegelmeier, determinei que fosse lavrada a presente Ata que depois 

de Aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim. 

 

 

 

                    André Barp                         Diogene Biegelmeier 

   Presidente do Poder Legislativo    Secretário do Poder Legislativo 


