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Ata Nº 016/2019 da Décima Sexta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos vinte e quatro dias do mês de setembro 

de dois mil e dezenove (24-09-2019). Na Sede Esportiva do Esporte Clube 

Juvenil de Linha Mirim, interior do Município de Nova Boa Vista/RS, às dezenove 

horas (19h00min), reuniram-se os seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, 

Ildo Cover, André Barp, Luiz Desingrini, Diogene Biegelmeier, Gilmar Angelo 

Martinazzo, Sandro Simon, Ido José Fritzen e a suplente Simone Berndt 

Albrecht, face ao pedido de afastamento do Vereador titular Cleber Badin de 12 

de setembro a 11 de outubro do corrente. 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, Vereador Diogene Biegelmeier para fazer a leitura de um 

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

disposição dos Vereadores a Ata Nº 015/2019 da Sessão Ordinária do dia dez de 

setembro de dois mil e dezenove (10-09-2019), 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 15/2019, Recomendação Nº 16/2019; 2ª FASE DA 

SESSÃO – TRIBUNA POPULAR: Manifestou-se o presidente do Esporte Clube 

Juvenil Marcos Zwirtes: Saudou a todos e elogiou a iniciativa de trazer as 

sessões para as comunidades. Elogiou a oportunidade de demonstrar as 

necessidades citando como exemplo a precariedade da estrada e do acesso ao 

campo, que necessita também de iluminação. Tratando-se de uma comunidade 

esportiva, elogiou e agradeceu à Prefeitura Municipal, que através do CMD 

(Conselho Municipal Desportivo) tem realizado diversos campeonatos, dos quais 

o Esporte Clube Juvenil participa. Lamentou a dificuldade em reunir as pessoas 

para a participação nos eventos, assim como acontece nas reuniões da Câmara 

Municipal, mas acredita na importância da realização das sessões no interior, 

para a comunidade conhecer melhor o trabalho realizado por seus 

representantes. 3ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os 

seguintes Vereadores: VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: 

Cumprimentou a todos, especialmente a “querida” comunidade de Linha Mirim, 



considerando a proximidade que tem com as pessoas, onde se sente bem para 

participar dos jogos de futebol, tomar cerveja e conversar com os amigos. 

Relembrou a amizade com o munícipe Otomar Eckert, que trabalha na copa do 

Esporte Clube Juvenil. Disse que, em sua primeira eleição, em 2008 (dois mil e 

oito), foi vice-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, ao lado do 

Presidente Darci Eckert, retribuindo ao final do mandato, quando assumiu a 

presidência e convidou este para ser seu vice. Disse que foi um aprendizado 

muito grande, e que deve ao munícipe Darci Eckert grande parte de sua 

experiência. Sobre o futebol, falou que o Esporte Clube Juvenil precisa 

aumentar a galeria de troféus, que está ficando sem espaço. Falou que o time é 

guerreiro e tem muita força nos campeonatos que participa. O mesmo ocorre 

nos campeonatos de futebol de salão que acontecem no Salão Padre Urbano 

Maldaner. Ido disse que gosta muito do time do Mirim. Falou que diminuiu o 

ritmo das visitas nas casas de seus eleitores, tendo em vista as dificuldades que 

sua família está passando, por problemas de saúde. Comprometeu-se a retomar 

assim que for possível. Pediu forças e orações para a sua esposa, que está em 

uma situação crítica. Pediu para a Secretaria de Obras uma atenção maior para 

o morro em direção à Linha Maneador, que tem bastante pedras soltas. Em 

aparte o Vereador Sandro Simon disse que esteve conversando com a 

comunidade, que relatou que a Secretaria de Obras já realizou melhorias neste 

trecho, que ficou bom, restando recuperar o restante da estrada. O Vereador 

Ido José Fritzen parabenizou a administração pela aquisição do britador, que já 

é possível perceber as melhorias nas estradas. Relembrou a primeira 

administração, do ex-Prefeito Neuri Staggemeier, que também construía boas 

estradas após a aquisição do primeiro britador da comunidade nova-boa-

vistense. Agradeceu pelas melhorias realizadas no pátio do Salão da 

Comunidade de Linha Maneador, um pedido feito há bastante tempo, cujo 

serviço realizado ficou muito bom. Colocou-se à disposição de toda a 

comunidade para auxiliar naquilo que estiver ao seu alcance. Agradeceu a 

comunidade de Linha Mirim, onde fez votos em todas as eleições que disputou. 

Frisou que é vereador de todos, independentemente de qual o candidato 

escolhido nas eleições. Falou sobre a busca por emendas parlamentares, 

citando como exemplo o recurso para aquisição de um gerador, veículos, a 

ambulância grande que está sendo adquirida. Agradeceu a população que 

apoiou os deputados do seu partido, pois tanto a família Covatti, apoiada pelo 



Vereador Tchola, assim como o Deputado Gerônimo Goeguen apoiado pelo 

Vereador Ido, ambos estão encaminhando verbas para Nova Boa Vista/RS. 

Parabenizou o Vereador André Barp pela realização das Sessões Ordinárias no 

interior, que é importante para a população conhecer o trabalho dos seus 

representantes. Disse que as pessoas precisam estar cientes da importância de 

eleger políticos comprometidos a buscar recursos e fiscalizar a forma como os 

mesmos são empregados pela administração. Falou que a população precisa 

pensar bem na hora de votar. Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. VEREADOR 

GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou a todos, 

especialmente a comunidade de Linha Mirim. Parabenizou a vice-Prefeita pela 

participação nas Sessões Ordinárias do Poder Legislativo. Falou da importância 

do trabalho do vereador, que assume um compromisso perante a comunidade, 

comprometendo-se a trabalhar em prol do crescimento do município. O 

vereador nada mais é do que representante da comunidade. Gilmar disse que, 

tão importante como os recursos recebidos pelos municípios, são os recursos 

encaminhados para ações regionais, como por exemplo melhorias nos hospitais 

que atendem pacientes de várias cidades. Agradeceu aos vereadores que 

acataram a ideia de repassar parte dos valores das emendas impositivas para 

auxiliar o Hospital Comunitário de Sarandi/RS, que passa por dificuldades 

financeiras. Ademais, disse que pretende viajar a Brasília, ao lado dos 

Vereadores Neuri Staggemeier e Cleber Badin, juntamente com os Deputados 

Dirceu Franciscon e Ronaldo Santini, para buscar a liberação de 

aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para melhorias no 

Hospital Comunitário de Sarandi/RS. Na mesma viagem pretende visitar o DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para acompanhar o 

andamento do projeto de construção do trevo de acesso ao município de Nova 

Boa Vista/RS junto ao Bairro Beira Campo em Sarandi/RS. Falou que pretende 

buscar o apoio da bancada gaúcha da Câmara dos Deputados, coordenada pelo 

Deputado Giovani Cherini, para dar condições financeiras à execução da obra. 

Comentou também sobre as tratativas junto à Secretaria de Obras do Estado do 

Rio Grande do Sul, para o encaminhamento da quantidade necessária de asfalto 

para realizar o recapeamento do trecho, que atualmente é composto por um 

calçamento de má qualidade, no Bairro Beira Campo. Disse que encaminhou um 

Ofício, com o apoio da administração municipal de Sarandi/RS, e que esta é 

mais uma obra que está prestes a ser realizada. Agradeceu a Comunidade de 



Linha Mirim, onde sempre obteve votos, que reflete o reconhecimento destas 

pessoas pelo trabalho realizado. Disse que busca sempre fazer com que 

ninguém se arrependa do voto que lhe confia. Disse que estará sempre à 

disposição de todos. Falou que vai buscar o encaminhamento de recursos para 

pavimentação, solicitação de um veículo para transporte dos alunos da APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), além da busca pelas verbas 

necessárias para a construção da nova sede dessa entidade, obra que pode 

chegar à 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Concluiu o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: 

Cumprimentou a todos, especialmente a comunidade de Linha Mirim. 

Agradeceu a presença da vice-Prefeita Vanilde Dalcin, lamentando a ausência do 

Prefeito Municipal Daniel Thalheimer. Agradeceu a Comunidade de Linha Mirim 

e Linha Gabriúva, local onde obteve mais votos no último pleito. Fez uma 

prestação de contas do trabalho que tem desempenhado junto à Câmara 

Municipal. Falou que muitas pessoas não conhecem o trabalho realizado, por 

isso a importância das Sessões Ordinárias no interior. Destacou que os trabalhos 

legislativos não podem ser facilmente visualizados, como acontece no Poder 

Executivo, com a realização de obras, por exemplo. Acredita que tão importante 

como o ente administrativo, que executa as obras, é o papel de que batalhou 

para a conquista do recurso. Comentou que no seu mandato sempre ouviu as 

reivindicações da comunidade e buscou realizar as medidas necessárias. Falou 

também sobre a busca de emendas, citando como por exemplo os projetos para 

a construção do centro de eventos, através de emenda parlamentar do 

Deputado Ronaldo Nogueira, de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

Falou da busca pelas melhorias na rede de água da localidade de Linha 

Cachoeirinha, através da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), presidida pelo 

ex-Deputado Ronaldo Nogueira, responsável pelas obras de saneamento básico 

do país. Disse que é necessária a troca de toda a rede e perfuração de novos 

poços artesianos. Além da Comunidade de Linha Cachoeirinha, as Linhas Perau e 

Mirim também solicitam melhorias na rede de água. O Vereador Sandro Simon 

acredita que, nos tempos atuais, agua potável de qualidade e energia elétrica 

são essenciais para a vida das pessoas, sendo inadmissível a insuficiência. Se 

essas melhorias não forem alcançadas via emenda parlamentar, acredita que 

será preciso investir os recursos municipais para não deixar a comunidade 

desassistida. Destacou que está fazendo a sua parte, aguardando a liberação do 



Governo Federal para cadastramento dos projetos. Elogiou as melhorias 

realizadas nas estradas após a aquisição do britador, porém disse que as 

estradas que ainda não receberam a brita estão em péssimas condições. Pediu 

que a Secretaria de Obras busque uma forma de manter todas as estradas em 

boas condições. Sobre a sede da Linha Mirim, destacou que a comunidade é 

baseada no esporte, tendo uma das sedes mais bonitas do município. Comentou 

que a Linha Mirim foi a primeira sorteada para o recebimento das Emendas 

Impositivas da Câmara Municipal porém enfrenta contratempos para a 

legalização de suas escrituras. Comentou que as famílias envolvidas estão 

realizando as medidas necessárias, conversando e buscando auxiliar a entidade. 

Disse que a legalização é importante para o recebimento deste recurso e dos 

demais que podem ser repassados futuramente. Pediu os reparos necessários 

na luz pública na entrada do campo do Esporte Clube Juvenil, destacando que o 

espaço é amplamente utilizado pela comunidade para várias atividades 

esportivas. Concluiu o Vereador Sandro Simon.  VEREADOR ILDO COVER – 

Bancada do MDB: Não fez uso da palavra. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – 

Bancada do PT: Cumprimentou a todos, especialmente o orador da comunidade 

Marcos Zwirtes e o ex-Vereador Darci Eckert, destacando o importante trabalho 

realizado e assegurando que sempre será lembrado por toda a comunidade. 

Agradeceu e parabenizou a vice-Prefeita Vanilde Dalcin por participar das 

Sessões Ordinárias, solicitando que o Prefeito Municipal a tome como exemplo, 

pois com essa simples atitude seria possível evitar conflitos desnecessários. 

Pediu para administração tomar as providências necessárias para a instalação 

de uma lixeira maior nas proximidades do mercado da Cotrisal, assim como nas 

proximidades do Supermercado Donna, pois nos locais há bastante acúmulo de 

lixo. Pediu melhorias na estrada de ligação entre Linha Caúna e Linha 

Cachoeirinha, nas proximidades da propriedade do munícipe Vitório Previatti, 

onde há uma curva fechada que ocasiona vários problemas aos moradores em 

razão das chuvas e das pedras soltas. Colocou-se à disposição de todos para 

trabalhar em prol da comunidade, destacando a importância do trabalho do 

vereador, que deve garantir o acesso à toda a comunidade aos serviços 

prestados pela administração. Disse que se empenha ao máximo e sempre 

buscou realizar o seu melhor. Pediu que a população procure os vereadores 

para conversar sobre os projetos, pois todas as decisões do poder Legislativo 

são tomadas com a devida motivação. Disse que a Câmara sempre teve 



responsabilidade em suas votações, analisando aspectos técnicos, jurídicos e 

orçamentários. Diogene acredita que antes de fazer qualquer juízo de “certo” 

ou “errado” é preciso tomar conhecimento de ambos os lados. Garantiu que 

todos os projetos importantes para o município sempre serão aprovados. 

Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR LUIZ DESINGRINI – 

Bancada do PTB: Não fez uso da palavra; VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – 

Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou dando boas-vindas à suplente 

Simone Berndt Albrecht, que assumiu a vaga do Vereador Cleber Badin por 30 

(trinta) dias. Ressaltou que sente-se em casa na Linha Mirim, pois há muito 

tempo atrás, era eleito prefeito de Nova Boa Vista/RS, tomando diversas ações 

para viabilizar o início de um novo ciclo para o município. Destacou que uma 

dessas providências foi a aquisição de um britador. A primeira estrada 

recuperada foi a da comunidade de Linha Mirim. Disse que, embora tenha seu 

reduto eleitoral em Linha Caúna, sabe da obrigação que os políticos tem em 

trabalhar pelo bem estar de todo o povo e das comunidades. Falou da 

necessidade de levar ao interior os confortos que tem nas cidades, 

principalmente pensando nas necessidades da juventude, sobre internet, 

telefone, boas estradas, entre outros. Acredita que essas melhorias são 

necessárias para garantir o bem estar das comunidades. Comentou sobre as 

dificuldades para encontradas para formar lideranças políticas, ou encontrar 

novos líderes para as comunidades. Disse que foi uma luta muito importante da 

qual participou na atualidade para a aquisição do britador, sendo que pediu por 

várias vezes a instalação de britas no travessão da comunidade de Linha Mirim. 

Pediu ao Prefeito Municipal a realização de melhorias nas estradas de Linha 

Mirim, Linha Gabriúva e Linha Jaboticaba. Elogiou a bela iniciativa do Prefeito 

Municipal para a construção de asfalto em direção às comunidades, sendo que 

o primeiro trecho disponibilizado será para a Linha Caúna. Neuri Staggemeier 

disse que vereador não existe apenas para pedir, mas para auxiliar na realização 

das obras. Por isso esclareceu que a retroescavadeira nova foi adquirida com 

recurso de emenda parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) conseguida juntamente com os 

vereadores Cleber Badin, Simone Albrecht e Jucimar Kusler. Disse que conseguiu 

com o Deputado Giovani Cherini, o encaminhamento de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) para a construção do Centro de Convivência do 

Idoso, com piscina, que é um dos principais confortos para quem precisa 



fisioterapia. Falou que vai viajar a Brasília/DF na busca de recursos para a 

aquisição de uma escavadeira hidráulica. Pediu ao Prefeito Municipal que 

analise a possibilidade de realizar o asfaltamento das ruas do Loteamento Bem 

Morar, das Ruas Felipe Werlang e Rua Padre Urbano Maldaner. Pediu o 

embelezamento da cidade. Convidou a todos para participar dos jogos rurais, a 

se realizar no dia 28-09-2019 (vinte e oito de setembro de dois mil e dezenove) 

no campo do Grêmio Esportivo Schell, um momento de confraternização entre 

as comunidades. Agradeceu as famílias da Comunidade de Linha Mirin, Eckert, 

Simon, Steilmann, Justen, Lautert, entre outras, relembrando a importância de 

tudo que foi construído e dos amigos ali residentes. Pediu ao Prefeito Municipal 

a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, 

nas proximidades da Escola Municipal Santos Anjos, onde os veículos empregam 

altas velocidades na descida. Parabenizou o Prefeito Municipal, e toda a 

administração por buscar a aquisição de equipamentos para a ambulância nova, 

que terá todas as funcionalidades dos veículos do SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência). Agradeceu a comunidade de Linha Mirim 

pelos votos recebidos. Parabenizou todos pela presença na Sessão e elogiou a 

eleição do colega Vereador Sandro Simon, pela importância de ter um jovem 

vereador. Pediu o encaminhamento de votos de pesar à família de Nelsi Petry, 

de Linha Jaboticaba. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADORA 

SIMONE BERNDT ALBRECHT – Bancada do PDT: Não fez uso da palavra. 

VEREADOR ANDRÉ BARP (TCHOLA) – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e 

iniciou dizendo que é um grande prazer realizar as sessões no interior. Disse que 

é uma ideia muito boa, que já havia sido realizada no ano em que o munícipe 

Darci Eckert esteve à frente do Poder Legislativo. Disse que muitas vezes os 

vereadores esquecem das comunidades, aparecendo apenas para pedir votos, 

por isso acredita na importância de continuar realizando as Sessões no interior, 

demonstrando ao povo o trabalho que está sendo realizado. Destacou que as 

diversas emendas que estão sendo conquistadas pelos vereadores são reflexo 

do bom trabalho realizado, objetivando sempre o bem estar da população. O 

Presidente do Poder Legislativo assegurou que jamais impediu a livre tramitação 

dos Projetos de Lei encaminhados pelo Poder Executivo, e qualquer 

manifestação neste sentido é mentirosa. Destacou que alguns projetos, como 

por exemplo a autorização para contratação de financiamento, tiveram um 

tempo maior de trâmite, o que se deu pela sua complexidade e necessidade de 



debater com ambos os lados para chegar à melhor conclusão possível. Disse que 

a câmara busca o melhor para todos, independentemente de raça, cor, partido 

político ou religião. Agradeceu aos votos recebidos na comunidade de Linha 

Mirim. Agradeceu à todos os amigos, relembrando partidas e campeonatos de 

futebol que disputou ao lado da equipe do Juvenil, que é unida e merecedora 

dos títulos que recebe. Disse que nenhum atleta ganha um campeonato sozinho 

e que é importante saber trabalhar e equipe. Disse orgulhar-se por ter parte 

nessa conquista e colocou-se à disposição caso o clube necessitar. Falou que 

após muita luta, o Município de Nova Boa Vista conseguiu aderir ao SUSAF 

(Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesã e de 

Pequeno Porte). Com isso os frigoríficos, abatedouros, agroindústrias poderão 

comercializar seus produtos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Falou 

também sobre a visita da geóloga para demarcação dos locais em que serão 

perfurados os novos poços artesianos, com vistas a solucionar os problemas 

enfrentados pela Linha Cachoeirinha. Disse que a máquina perfuratrtiz está 

trabalhando no município de Rondinha/RS e, em seguida, chegará em Nova Boa 

Vista/RS. Pediu à administração municipal realizar as medidas necessárias para 

pôr em funcionamento o poço artesiano existente na comunidade de Lajeado 

Boa Vista, porque em determinados períodos do ano, algumas famílias sofrem 

com a insuficiência do fornecimento de água potável. Agradeceu ao Poder 

Público por atender a sua solicitação, através de uma recomendação realizada 

em 15-05-2019 (quatorze de maio de dois mil e dezenove) para contratação de 

uma médica pediatra, que é de fundamental importância para a comunidade. 

Acredita na necessidade de disponibilizar em Nova Boa Vista/RS os serviços de 

um médico urologista, evitando gastos com deslocamentos. Em aparte o 

vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que, prevalece o entendimento de 

que o Município não pode contratar esse profissional, pois o serviço é fornecido 

pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Palmeira das Missões/RS. Gilmar disse 

que, embora o serviço fosse fornecido, muitas vezes o problema era a demora, 

que chegava a levar um ano e meio para se realizar. O Vereador André Barp 

(Tchola) pediu a toda a população que compareça na Câmara Municipal de 

Vereadores no dia 06 de outubro para participar da votação aos cargos do 

Conselho Tutelar. Convidou a todos para participar dos Jogos Rurais, a se 

realizar no dia 28-09-2019 (vinte e oito de setembro de dois mil e dezenove), no 

Campo do Gremio Esportivo Shell. Informou a todos sobre as conquistas que 



participou no período em que é vereador, entre elas: (01) o recebimento de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para exames e consultas na saúde, encaminhados 

pelo Deputado Covatti Filho; (02) o recebimento de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) para reforma e ampliação dos ginásios das Linhas Perau 

Baixo e Cachoeirinha; (03) o recebimento de um veículo novo para a Emater-

RS/ASCAR; (05) o recebimento de recursos para aquisição de uma ambulância 

nova, por emenda parlamentar da Senadora Ana Amélia Lemos; (06) a 

formalização do Termo de Cooperação Técnica com o DAER (Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem); (07) perfuração de novos poços 

artesianos; (08) inscrição do Município no SUSAF; entre outras emendas 

parlamentares que estão sendo buscadas. Disse que é muito importante fazer 

parte da Câmara Municipal, trabalhando diariamente para o melhor de sua 

cidade. Concluiu o Vereador André Barp (Tchola). 4ª FASE DA SESSÃO: ORDEM 

DO DIA. O Senhor Presidente solicitou ao Agente Legislativo Jeferson 

Biegelmeier a leitura dos projetos e ao Assessor Jurídico Maiquel Adam a 

emissão de parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos das proposições. O 

Vereador Sandro Simon realizou pedido para votação verbal dos Projetos de 

Leis Nº 080/2019 e 081/2019. Posto em votação, resultou Aprovado por 

unanimidade o pedido. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 080/2019: “Abre 

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

providências”. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 081/2019: “Abre Créditos 

Suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, os Projetos 

foram postos em votação, resultando APROVADOS POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 006/2019: “Autoriza a abertura de 

Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal de 2019, no valor de 

R$ 5.000,00 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 

015/2019: “Autoriza a viagem de até 03 (três) Vereadores a Brasília/DF”. Em 

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

resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 5ª FASE DA SESSÃO: 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador André Barp: Agradeceu a população de Linha 

Mirim pela participação na Sessão Ordinária. Desculpou-se pela escolha de uma 

dia frio, mas disse que não é possível as condições climáticas. Pediu que os 



próximos presidentes continuem com a realização das Sessões no interior, de 

preferência durante o verão. André comprometeu-se a auxiliar ajudando a 

Câmara Municipal. Vereador Ildo Cover: Disse que não pronunciou-se no 

Grande Expediente para deixar mais espaço ao Vereador da Comunidade, o 

Senhor Sandro Simon. Falou que também preocupa-se com a Comunidade de 

Linha Mirim, que é menos estruturada, por isso acredita na necessidade de dar 

mais incentivos a quem mais precisa. Elogiou o Senhor Marcos Zwirtes, com o 

qual trabalhou na Secretaria de Agricultura. Disse que o munícipe em questão 

era “rápido”, que tinha um grande potencial, que jamais será esquecido. 

Relembrou que na 1ª (primeira) feira/exposição do Município de Nova Boa Vista 

foi realizada uma pesquisa para a definição do nome do evento, sendo o nome 

vencedor, “Kolonie Fest”, uma sugestão do Sr. Marcos Zwirtes. Agradeceu a 

todos que participaram da Sessão Ordinária, desejando a todos uma boa 

semana. 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 08-10-2019 (oito de outubro de dois mil e 

dezenove) na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, a partir das 

19h00min (dezenove horas). 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 


