
 
 

ATA Nº 007/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA                          14-05-2019 
 

 

Ata Nº 007/2019 da Sétima Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove. 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove (14-05-2019) 

reuniram-se no Campo do Esporte Clube Ipiranga de Linha Lajeado Boa Vista, 

em sua Sétima 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, Diogene Biegelmeier, Gilmar Angelo Martinazzo e Sandro Simon. 

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 006/2019 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

três de abril de dois mil e dezenove (23-04-2019), 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 004/2019. TRIBUNA POPULAR: Manifestou-se em 

nome da Comunidade de Lajeado Boa Vista a Senhora Adriana Klein Wolfart:  

Saudou a todos e agradeceu ao Poder Legislativo, em nome do Presidente do 

Esporte Clube Ipiranga de Linha Lajeado Boa Vista, pela realização da Sessão 

Ordinária no interior. Deixou algumas reivindicações da comunidade, pedindo 

ao Prefeito Municipal uma atenção especial às estradas e busque melhorias no 

poço artesiano da comunidade, que precisa da instalação de uma caixa d’água e 

energia elétrica. Concluiu a Sra. Adriana Klein Wolfart. Após passou-se para a 2ª 

FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes 

Vereadores: VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: Saudou a todos e 

iniciou dizendo admirar muito a comunidade de Lajeado Boa Vista, sendo que 

alguns familiares seus ali residiram por muitos anos. Disse que a Câmara de 

Vereadores está empenhada em trabalhar para toda a população de Nova Boa 

Vista, destacando que esteve em Porto Alegre, juntamente com o Presidente 

Vereador André Barp, onde foram muito bem recebidos, sendo que que é 



preciso batalhar para obter avanços. Disse que encaminhou novos e 

importantes projetos e espera lograr êxito em todos. Parabenizou a iniciativa do 

Vereador André Barp que optou pela troca do projeto de uma ambulância nova 

para a construção de calçamento, a ser construído na Linha Lajeado Boa Vista. 

Disse que os recursos municipais são muito limitados, porém é preciso dar o 

primeiro passo para que no futuro todas as estradas possam receber 

pavimentação. Pediu aos colegas vereadores, embora esteja bastante dividida a 

opinião da população, a aprovação do Projeto de Lei Nº 026/2019, que trata de 

suplementação de recursos para a construção de uma rua coberta, destacando 

que com a realização dessa obra serão diminuídos os gastos com locação de 

lonão para feiras, sendo uma medida importante a longo prazo. Convidou a 

todos para a festa da Comunidade Nossa Senhora das Graças de Maneador 

Baixo, no domingo dia 26-05-2019 (vinte e seis de maio de dois mil e dezenove). 

Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: 

Cumprimentou a todos e iniciou agradecendo a comunidade pelos votos 

recebidos, dizendo que sempre tenta fazer o melhor para todos. Colocou-se à 

disposição de todos para auxiliar no que estiver ao seu alcance. Agradeceu ao 

Presidente André Barp por acatar a sua reivindicação e disponibilizar cópias dos 

Projetos de Leis apreciados na Sessão Ordinária para a população compreender 

melhor o que está sendo discutido e votado. Comentou sobre a aquisição do 

britador novo, que já está em funcionamento, embora em local provisório. 

Destacou que o valor licitado foi de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito 

mil reais), sendo R$ 362.035,22 (trezentos e sessenta e dois mil e trinta e cinco 

reais com vinte e dois centavos) provenientes de emenda parlamentar do 

Deputado Marcio Biolchi e o restante com recursos municipais. Considerando o 

alto valor empregado de recursos próprios, o Vereador Cleber Badin ressaltou a 

importância de uma administração segurar um pouco os seus gastos para 

viabilizar a realização de grandes investimentos, como é o exemplo desta 

máquina. Citou outras obras que estão sendo licitadas: (1) a construção de 

banheiros no Ginásio Padre Urbano Maldaner; (02) a construção do Centro 

Cultural, emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do 

Deputado Ronaldo Nogueira, onde serão acrescidos mais R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) dos cofres municipais; entre outras. Com isso, ressaltou que 

o município estará empregando mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

em contrapartida para a realização de grandes e importantes obras para toda a 

comunidade. Ainda sobre o britador, disse que em apenas 16 (dezesseis) horas, 



a máquina produziu mais de 200 metros cúbicos de brita. A estrada da Linha 

Caúna já recebeu melhorias, sendo que ficou em ótimas condições, 

demonstrando que aos poucos, a situação das estradas estará resolvida. Disse 

que todas as comunidades merecem uma atenção especial e estradas de boa 

qualidade mas que a administração pretende realizar tudo até o final do ano e 

que as interiorizações vão acontecer assim que o tempo permitir. Elogiou a 

situação das estradas ao final da gestão do Prefeito Neuri Staggemeier e 

desejou que volte a ser assim. Pediu ao Secretário de Obras melhorias no 

travessão entre as comunidades de Lajeado Boa Vista e Maneador baixo, tendo 

em vista a realização da festa nesta comunidade. Essa melhoria será feita com 

urgência, porém o alargamento da estrada acontecerá futuramente, com as 

interiorizações. O Vereador Cleber Badin também comentou sobre a aquisição 

do Gerador de Energia de 150 KVA, que irá acompanhar o britador. Este 

equipamento também será utilizado em outros eventos do município, como 

kolonie Fest, Baile do Chopp e em eventuais interrupções do fornecimento de 

energia elétrica. Pediu melhorias na iluminação pública, que está sendo 

realizado levantamento das lâmpadas queimadas para após substituí-las. Disse 

que está praticamente tudo acertado em relação a Kolonie Fest, faltando 

pequenos detalhes na documentação para após iniciar a venda dos stands. Nos 

próximos dias inicia a divulgação. Pediu que os munícipes participem do 

concurso do gado leiteiro, tendo em vista todos os incentivos públicos 

destinados a bacia leiteira, sendo a participação uma forma de contrapartida. 

VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e 

iniciou dizendo que é um prazer estar nessa comunidade. Pediu melhorias em 

um bueiro na propriedade da munícipe Ilária Lorenz, que a água está levando 

embora as britas do pátio de sua residência. Disse estar fortemente empenhado 

na busca de emendas parlamentares, principalmente com o seu Deputado 

Gerônimo Goerguen. Já recebeu R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) 

e está para chegar mais R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de um 

veículo e um gerador para o posto de Saúde. Além de uma promessa de 

emenda parlamentar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a construção 

de calçamento, especialmente para a ligação com o município de Chapada. 

Destacou a importância desse recurso, porque diferente de um financiamento, 

não é preciso devolver e nem pagar juros. Agradeceu os votos recebidos pela 

comunidade de Lajeado Boa Vista e colocou-se à disposição da comunidade 

para o que estiver ao seu alcance. Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. 



VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou 

a todos e iniciou agradecendo aos votos recebidos nesta comunidade e 

destacando a importância das Sessões Ordinárias no interior para demonstrar a 

importância do trabalho dos vereadores, representantes da população, eleitos 

para defender os interesses da comunidade e buscar recursos para o 

crescimento e desenvolvimento do município. Destacou a importância dos 

Vereadores frente aos Deputados, que tem mais força que o Prefeito Municipal, 

tendo em vista a exclusividade no momento da campanha política. Justificou a 

sua ausência na reunião convocada pelo Prefeito Municipal, pois esta ocorreu 

em horário de serviço, em que estava viajando à serviço da Prefeitura 

Municipal. Sobre o Projeto de Lei Nº 026/2019, que trata da construção de uma 

rua coberta, disse que, embora no início tivesse uma posição contrária à essa 

obra, mudou o seu posicionamento, atendendo uma solicitação do seu partido, 

que entendeu que a obra é importante para a comunidade. Pediu melhorias nas 

estradas do interior, que estão sendo prejudicadas com as chuvas. Acredita que 

logo após as chuvas é preciso limpar as entradas de bueiros e abrir sarjetas. 

Disse que é preciso dar a correta destinação da água para garantir boas 

condições às estradas. Pediu limpeza e melhorias no acesso asfáltico, que o 

capim está tomando conta. Pediu que o município entre em contato com o 

DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) para realizar a 

roçada do mato próximo ao Bairro Beira Campo. Pediu, também, a colocação de 

mais um tubo de concreto na curva em frente ao campo do Grêmio Esportivo 

Shell pois a via precisa ser alargada devido ao intenso transito de veículos e 

pessoas, especialmente em dias de jogos. Reiterou um pedido da comunidade 

residente na Rua Pôr-do-Sol para a construção de uma praça no espaço 

destinado à área verde, além da recuperação de uma fonte de água lá existente. 

Pediu a construção de uma praça também na área verde do Loteamento Bem 

Morar. Destacou que o município receberá mais uma emenda do Deputado 

Dirceu Franciscon de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para auxílio de 

exames na Secretaria da Saúde. Além desta, disse que em breve será anunciada 

outra emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Hospital Comunitário de 

Sarandi/RS, que está passando por dificuldades, mas precisa estra em pleno 

funcionamento para beneficiar a população de toda a região, inclusive Nova Boa 

Vista. Agradeceu a comunidade presente na Sessão Ordinária e disse ser uma 

satisfação estar presente na comunidade de Lajeado Boa Vista. Concluiu o 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do 



PTB: Saudou a todos e iniciou agradecendo a comunidade que participa das 

sessões. Falou que é importante a comunidade participar para conhecer a 

integralidade do trabalho realizado. Agradeceu a suplente Adriana Wolfart que 

lhe substituiu nos 30 (trinta) dias em que esteve de licença, parabenizando-lhe 

pela competência e por levar até o Poder Público as reivindicações da sua 

comunidade. Pediu que o Prefeito Municipal explique à toda a população, assim 

como explicou aos Vereadores, sobre os possíveis benefícios da construção da 

rua coberta. Disse que, embora o alto custo da construção tenha assustado 

grande parte da população, ela poderá trazer diversos benefícios. Disse que os 

Vereadores tem que responder aos questionamentos da população e que esses 

assuntos complexos precisam ser muito bem explicados. Elogiou a aquisição do 

britador novo, porém pediu para a administração rever a localização dessa 

máquina. No local em que está, muitas pessoas reclamaram da poeira 

acumulada no cemitério. Em aparte o Vereador Cleber Badin comentou que 

será instalado um sistema de água para amenizar a poeira gerada na britagem. 

O Vereador Sandro Simon agradeceu pelo aparte e afirmou que a população 

está cobrando e cabe ao executivo tomar as devidas providências. Elogiou a 

estrada da Linha Caúna e desejou que as demais estradas possam receber as 

devidas melhorias. Pediu cuidado com a manutenção do britador novo para que 

ele possa manter-se em funcionamento por bastante tempo, pois não aceitável 

a situação em que se encontram alguns veículos da administração sucateados 

por falta de manutenção. Pediu para a Secretaria de Obras levar cargas de terra 

na propriedade do munícipe Jaime Ervino Appelt, que está realizando 

investimentos na bacia leiteira e necessita desse auxílio. Sandro acredita que é 

necessário incentivar quem, mesmo em tempos de crise, pretende realizar 

investimentos, por isso o poder público deve dar condições para essas pessoas 

poderem se instalar e começar a trabalhar. Pediu a realização de uma limpeza 

da cidade e do acesso asfáltico, solicitando que esse serviço seja realizado com 

frequência. Acredita que quando se passa muito tempo sem fazer a limpeza de 

sarjetas e roçadas, fica cada vez mais caro e difícil de realizar o serviço. Pediu 

cuidado com a iluminação pública da cidade e do interior. Concluiu o Vereador 

Sandro Simon. VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: 

Cumprimentou a todos, agradecendo pela presença e iniciou destacando os 

problemas existentes na política brasileira, cujas atitudes de determinados 

governantes geram vergonha. Agradeceu aos votos que recebeu na comunidade 

de Lajeado Boa Vista e demais comunidades, colocando-se à disposição das 



pessoas. Relembrou a época da emancipação de Nova Boa Vista, mas 

especialmente a qualidade das estradas recebidas, que eram inferiores às 

estradas chapadenses. Dentro de alguns meses foi realizado um convênio com o 

DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) para ensaibramento 

do trecho compreendido entre a divisa com Chapada e o Bairro Beira Campo em 

Sarandi, que foi uma melhoria significante, já que o recém criado município de 

Nova Boa Vista não dispunha de máquinas suficientes ao trabalho. Recordou o 

tempo da criação do Esporte Clube Ipiranga, dizendo que são boas recordações, 

por isso acredita que a função de representante do povo e comandante do 

município é muito importante, sendo necessário buscar melhorias para os 

munícipes. Comentou que está trabalhando para a criação e aprovação de um 

projeto para ampliação das horas-máquina, a beneficiar os agricultores, pois é 

preciso dar condições para manter a sucessão familiar no campo, tendo em 

vista o baixo índice. A ampliação que se pretende é de 0 (zero) para 04 (quatro) 

ou até mesmo 06 (seis) horas-máquina. Sobre a aquisição do gerador novo, 

destacou que havia sugerido ao Prefeito Municipal a possibilidade de não 

vender o gerador antigo, tendo em vista as diversas possibilidades de uso pelas 

comunidades do interior em suas festas e poços artesianos, a fim de evitar 

gastos com aluguel deste tipo de equipamento. Pediu melhorias na estrada da 

Linha Cachoeirinha até a divisa com o município de Chapada e até a localidade 

de Linha Caúna. Disse saber as dificuldades enfrentadas por causa do mau 

tempo, mas espera que tudo possa ser solucionado assim que o tempo permitir. 

Frisou a importância de fazer a interiorização das máquinas da Secretaria de 

Obras, que trará melhoria na qualidade dos serviços realizados, além de 

economia aos cofres municipais. Parabenizou a secretaria pelo belo trabalho 

que está sendo realizado após a aquisição do britador, citando como exemplo o 

trabalho realizado na Linha Caúna. Agradeceu a todos que participaram da festa 

realizada na Linha Caúna no dia 12-05-2019 (doze de maio de dois mil e 

dezenove – (Dia das Mães)), dizendo que o sucesso da festa é devido à todos 

que participaram e trabalharam para a sua realização. Convidou a comunidade 

para participar do 7º (sétimo) Kerb Shwein Fest na Linha Maneador, dia 18-05-

2019 (dezoito de maio de dois mil e dezenove) na comunidade de São José do 

maneador e para a festa da Comunidade de Nossa Senhora das Graças de 

Maneador Baixo no dia 26-05-2019 (vinte e seis de maio de dois mil e 

dezenove). Agradeceu mais uma vez aos presentes destacando, principalmente, 

a participação das crianças e adolescentes, que são os futuros representantes 



da comunidade. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR DIOGENE 

BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos e iniciou comentando sobre a 

satisfação em estar presente na Comunidade de Lajeado Boa Vista, que 

considera como sua segunda casa, fazendo parte do time do Ipiranga em 

diversos campeonatos que disputou. Agradeceu a receptividade dessa 

comunidade. Sobre as estradas, assegurou que as chuvas tem causado diversos 

problemas e pediu agilidade na realização de melhorias nas estradas da Linha 

Cachoeirinha até a divisa com Chapada e também na estrada que liga essa à 

Comunidade de Linha Caúna. Pediu melhorias na estrada que liga à propriedade 

dos munícipes Maristela e Júlio Noetzold, que dificulta a passagem do 

transporte escolar. Pediu mais uma vez a realização de limpeza da área verde do 

loteamento Pôr-do-Sol, pedido também realizado pelo Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo. Sobre o Projeto de Lei Nº 041/2019, que trata da cedência de um 

vibrador de tronco para um grupo de produtores de nozes, explicou que a 

máquina foi adquirida com recursos de emenda parlamentar do Deputado 

Dionilso Marcon e que vai beneficiar muito esses produtores. Além do vibrador 

de tronco também foram adquiridos carroções para silagem e um pulverizador, 

que irão beneficiar os produtores novaboavistenses. Elogiou o trabalho feito na 

estrada da Linha Caúna, destacando que estradas com brita são de maior 

qualidade e durabilidade, sendo que a aquisição do britador trará muitos 

benefícios para o município. Destacou que o município de Almirante Tamandaré 

do Sul realizou um trabalho muito bonito de pintura da ponte na divisa entre os 

municípios em Linha Vitória. Pediu que a administração municipal de Nova Boa 

Vista possa realizar a sinalização da ponte, que é bastante perigosa. Criticou a 

atitude do Governo Federal que realizou um corte de R$ 30% (trinta por cento) 

dos orçamentos das Universidades e Institutos Federais, o que inviabiliza as suas 

atividades em alguns casos. Disse que é lamentável um governo cortar verbas 

da educação e eleger como prioridade a facilitação para o porte de armas. 

Relembrou que muitas pessoas hoje tem diploma de ensino superior porque os 

governos anteriores não mediram esforços, principalmente as pessoas pobres, 

que são as que mais precisam desses incentivos. Convidou a todos para que 

participem das diversas manifestações que estão sendo organizadas para o dia 

16-05-2019 (dezesseis de maio de dois mil e dezenove), para impedir que o 

governo cometa esse e outros grandes retrocessos, como é o caso da Reforma 

da Previdência. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR LUIS 

DESINGRINI – Bancada do PTB: Não fez uso da palavra; VEREADOR ANDRÉ 



BARP (TCHOLA) – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e iniciou agradecendo 

a votação recebida pela comunidade de Lajeado Boa, dizendo ser uma honra 

representar o povo de Nova Boa Vista. Comentou sobre a viagem a Porto Alegre 

juntamente com o Vereador Ildo Cover, onde participaram de audiência com o 

Secretário Estadual de Agricultura Covatti Filho para reivindicar a perfuração de 

um poço artesiano na comunidade de Linha Cachoerinha e a inclusão de Nova 

Boa vista no Programa de Correção da acidez do solo (Troca-Troca de Calcário). 

Em aparte o Vereador Ildo Cover informou que é destinada uma máquina 

quando há necessidade de perfuração de, pelo menos, 03 (três) poços 

artesianos. Disse que além da Linha Cachoeirinha, também é preciso perfurar 

um novo poço na Linha Furini. Havendo a indicação de mais um lugar, será mais 

fácil conseguir o empréstimo do maquinário necessário. O Vereador André Barp 

complementou dizendo que a Secretaria Estadual de Agricultura fará a cedência 

da máquina perfuratriz, que ficará à disposição de todos os municípios da região 

da AMZOP (Associação dos Municípios da Zona da Produção). Além disso, a 

mesma viagem serviu para viabilizar a busca de recursos para a agricultura 

familiar e stands para a Kolonie Fest. Elogiou o Vereador Neuri Staggemeier pela 

solicitação realizada para o aumento do número de horas-máquina da 

Secretaria de Obras para serviços nas propriedades, destacando que realizou 

uma Recomendação no ano de 2017 (dois mil e dezessete) com este mesmo 

pedido, que até agora não foi atendido. Acredita que é muito importante dar 

apoio aos produtores, tendo em vista que Nova Boa Vista é um município 

essencialmente agrícola. Pediu que essa e outras Recomendações suas sejam 

atendidas pelo Poder Público, que deve realizar o melhor para a comunidade 

independentemente de partidos ou alianças políticas. Pediu melhorias em uma 

parada de ônibus localizada na Rua da Madeira, que está danificada e fazendo 

as crianças que ali esperam o ônibus molhar-se. Pediu a reforma do calçamento 

da Linha Perau. Pediu o conserto da calha no ginásio em que é realizada a 

mostra das terneiras na Kolonie-Fest, pois a água está causando prejuízos para 

os moradores do local. Repassou o pedido do munícipe Elton Sulzbaker para a 

realização de reparos em bueiros da Avenida dos Imigrantes, que estão 

entupidos. Pediu a contratação de um médico pediatra, tendo em vista que o 

município está há 05 (cinco) meses desatendido nesta área. André disse que a 

contração desse profissional é urgente para não deixar as crianças sem 

atendimento médico na Unidade Básica de Saúde. O Vereador André Barp 

demonstrou uma grande preocupação com a divulgação da existência de 73 



(setenta e três) casos confirmados de Dengue no município de Srandi, além de 

56 (cinquenta e seis) suspeitas. Pediu que a população verifique a existência de 

focos em suas propriedades, para evitar que essa doença chegue até Nova Boa 

Vista. Elogiou a realização de um encontro entre as lideranças políticas do 

município e os alunos da Escola Estadual Antônio Mathias Anshau. Disse que, 

quando foi aluno, não teve a mesma oportunidade de conhecer o 

funcionamento dos poderes Executivo e Legislativo. Falou também da 

importância de formar novas lideranças, por isso defendeu o fim da reeleição. 

Falou que fez um pedido junto ao DAER (Departamento Autônomo de Estradas 

de Rodagem) para a pintura do acesso asfáltico de Nova Boa Vista, além da 

realização de diversas solicitações junto à administração municipal para a 

limpeza de sarjetas e roçadas na mesma rodovia. Refez um pedido para a 

retirada da terra do terreno da munícipe Luciana Wagner, realizado há muito 

tempo sem que haja providências por parte do poder Público. Disse que é 

preciso parar com desculpas e atender os pedidos dos vereadores, 

principalmente se considerar que os vereadores da oposição conseguiram mais 

de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em emendas, o nunca havia 

acontecido em Nova Boa Vista. Assegurou que continuará na busca por 

recursos. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo destacou a união da 

Câmara Municipal, que realiza um grande trabalho na busca por recursos e 

melhorias para a comunidade, independentemente de siglas partidárias. Ainda 

sobre a Viagem a Porto Alegre, falou que esteve em audiência com o Deputado 

Gilberto Capoani, solicitando um veículo novo para a Brigada Militar de Nova 

Boa Vista. Pediu alargamento de pontes e bueiros, parabenizando o Prefeito 

Municipal por essa iniciativa, tendo em vista o uso de máquinas e equipamentos 

cada vez maiores. Traçou comentários sobre as emendas impositivas dos 

vereadores, que estão viabilizando a realização de melhorias nas comunidades e 

times de futebol, relembrando a importância de estarem em dia as escrituras e 

documentação das associações. Parte do recurso das emendas impositivas 

também é destinado à Saúde, sendo que a Câmara está analisando as 

possibilidades de auxiliar o Hospital Comunitário de Sarandi, para que este não 

precise fechar plantões. 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 026/2019: “Abre Créditos Suplementares no 

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



discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, o Projeto foi posto em votação, 

resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 038/2019: “Dispõe sobre a remuneração aos conselheiros 

tutelares e dá outras providências”. Em discussão: Vereador Neuri Staggemeier: 

Explicou que embora haja a necessidade de 05 (cinco) Conselheiros Tutelares, 

Nova Boa Vista tinha apenas 03 (três). Recentemente um Conselheiro desistiu 

do cargo, sendo que estão abertas as inscrições e não há procura da população 

para preenchê-lo. Por isso o aumento da remuneração, a fim de valorizar o 

cargo para instigar a população a realizar o processo seletivo. Vereador Ildo 

Cover: Disse que uma pessoa procurou-lhe pedindo informações sobre a vaga, 

por isso haverá, pelo menos, mais uma inscrição. Os pareceres foram favoráveis. 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 039/2019: “Abre 

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

providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, o Projeto foi 

posto em votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 040/2019: “Créditos Suplementares no 

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

discussão: Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Disse que algumas pessoas 

questionaram a construção de cerca e calçamento no pátio do prédio da 

agroindústria. Disse que foi questionado sobre a possibilidade de os vereadores 

da oposição rejeitar este projeto, o que é descabido, tendo em vista ser uma 

exigência da vigilância sanitária. Os pareceres foram favoráveis. Após, o Projeto 

foi posto em votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 040/2019: “Autoriza o Município de Nova 

Boa Vista a conceder o uso de um VIBRADOR DE TRONCO HIDRÁULICO 

(SHAKER), a entidade comunitária e dá outras providências”. Em discussão: Os 

pareceres foram favoráveis. Após, o Projeto foi posto em votação, resultando 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO 

LEGISLATIVO Nº 006/2019: “Autoriza a viagem de 01 (um) Vereador a Porto 

Alegre / RS”. Em discussão: Vereador André Barp: Disse que, na condição de 

Presidente do Poder legislativo, “congelou” os valores das diárias dos 

Vereadores, pois acredita que os valores praticados são elevados. Pediu que os 

agentes políticos optem pelo ressarcimento das despesas, que é forma de 

economia de recursos. Destacou que a Câmara recebe muitas críticas, mas que 

todos os seus membros estão trabalhando pelo melhor para a comunidade e 



estão todos de parabéns. Os pareceres foram favoráveis. Após, o Projeto foi 

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

FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador André Barp: Disse estar 

muito feliz pela realização das Sessões Ordinárias no interior. Agradeceu ao 

Esporte Clube Ipiranga pela cedência do espaço e explicou os motivos do 

cancelamento da Sessão Ordinária prevista para acontecer na Linha Maneador 

Baixo, tendo em vista enfermidades que acometeram uma pessoa daquela 

comunidade. Destacou que é importante levar a população o conhecimento 

sobre o andamento dos trabalhos de uma casa legislativa. Agradeceu 

novamente aos presentes, embora em um dia muito frio, solicitando que, caso 

continuem havendo sessões no interior, para realização nesta comunidade seja 

escolhido um dia de clima mais agradável. 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 Sessão Ordinária a se realizar no dia 28-05-2019 

(vinte e oito de maio de dois mil e dezenove) na Câmara Municipal de Nova Boa 

Vista, a partir das 19h00min. 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. 
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