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Ata nº 001/2020 da Primeira Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (11-02-

2020). Na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, às dezenove 

horas, estiveram presentes os seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Cleber 

Badin, Ildo Cover, André Barp, Luiz Desingrini, Ido José Fritzen, Sandro Simon, 

Diogene Biegelmeier e a suplente Ivanete Milani, devido ao pedido de licença 

para tratamento de saúde do vereador titular Gilmar Angelo Martinazzo. 

Constatando a existência de quorum o Senhor Presidente, Vereador Ido José 

Fritzen, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da 

presente Sessão. De imediato convidou a Secretária da Mesa, Vereadora 

Ivanete Milani (designada para o ato) para fazer a leitura de um texto da Bíblia 

Sagrada. O Presidente colocou à disposição dos Vereadores a Ata nº 001/2020 

da Sessão Extraordinária do dia quatorze de janeiro de dois mil e vinte (14-01-

2020), 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. Pedido de Informação Nº 001/2020. 

Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: 

Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR ILDO COVER – Bancada do 

MDB: Cumprimentou a todos e iniciou falando da alegria de retornar aos 

trabalhos na Casa Legislativa após o período do recesso parlamentar, todos 

dispostos a realizar um bom trabalho, com muita seriedade, coleguismo, paz e 

justiça, embora o ano eleitoral exija maiores cuidados. Registrou o belo trabalho 

realizado pela administração municipal, especialmente a Secretaria de Obras 

pela melhoria das estradas da comunidade do Gauchinho, uma das últimas 

comunidades a serem atendidas com a britagem. Agradeceu pelo alargamento 

das estradas, que será de grande valia para o escoamento da próxima safra. 

Agradeceu e elogiou o trabalho de asfaltamento no interior, dando boas 

condições de trafegabilidade para a população nova-boa-vistense. Disse que 

esse é o início de um trabalho que deverá ser realizado todos os anos, a fim de 

garantir a ligação das comunidades e municípios da região. Elogiou as melhorias 

realizadas nos banheiros do Salão Padre Urbano Maldaner, desejando que, de 

fato, tenham sido sanados os problemas, pois já houveram várias tentativas e os 



problemas persistiam. Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR LUIS 

DESINGRINI – BANCADA DO PTB: Não fez uso da palavra; VEREDOR NEURI 

STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e parabenizou a nova 

Mesa Diretora da Câmara, desejando sucesso ao Presidente Vereador Ido José 

Fritzen e demais membros. Elogiou a condução dos trabalhos pelo antigo 

presidente, Vereador André Barp, que proporcionou discussões de alto nível. O 

Vereador Neuri Staggemeier comentou sobre a realização de reunião 

envolvendo a diretoria da água de Linha Jaboticaba e o Prefeito Municipal 

Daniel Thalheimer, a fim de demonstrar os problemas que a comunidade 

enfrenta com o cheiro e gosto ruim da água, cujo poço artesiano não pode mais 

ser utilizado. Pediu um pouco de calma para a comunidade, pois a solução está 

sendo buscada, o que demanda um certo tempo. Pediu à Secretaria de Obras a 

colocação de pedra brita na estrada de acesso ao cemitério de Linha Caúna. 

Pediu o levantamento da estrada de acesso à residência do munícipe Elmo 

Strack na Linha Gabriúva. Sobre a realização de melhorias nas estradas, disse 

que a próxima comunidade a receber pedra brita será a Linha Mirim. Disse 

discordar do colega Vereador Ildo Cover, porque as estradas de Linha Caúna, 

Jaboticaba, Barraca e Tijolo também ainda não receberam brita. Disse que o 

prefeito comprometeu-se a realizar estes serviços assim que possível. Reiterou 

o pedido para instalação de um redutor de velocidade na Avenida Jacob Wagner 

Sobrinho nas proximidades da Escola Municipal Santos Anjos, explicando que os 

veículos empregam altíssimas velocidades, sendo que o local é bastante 

perigoso, principalmente com o início do ano letivo. Falou da necessidade de 

realizar o asfaltamento das ruas do Loteamento Bem Morar, que é uma 

necessidade da população. O Vereador acredita que é preciso realizar o 

asfaltamento em todas as ruas que ainda não tem, citando como exemplo a rua 

Padre Urbano Maldaner. Disse que é perceptível a satisfação dos moradores do 

interior que utilizam os trechos asfaltados, que, inclusive, sonham com a 

extensão desses trajetos. Neuri Staggemeier parabenizou a administração 

pública, dizendo que essa não foi uma promessa de campanha, porém vem ao 

encontro das necessidades das pessoas que moram no interior. Disse também 

que as obras estão sendo realizadas com um baixo montante de recursos. 

Acredita na necessidade de dar melhores condições de vida para as pessoas do 

interior, pois se elas tiverem boas estradas, bom sinal de internet e celular, 

entre outros, elas sempre estarão felizes em suas comunidades. Concluiu o 



Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: 

Saudou a todos e iniciou desejando um bom trabalho ao Presidente Vereador 

Ido José Fritzen e demais vereadores, sempre pautado no diálogo e na busca de 

melhorias para a comunidade. Falou que esteve afastado devido à realização de 

um procedimento cirúrgico e que fica feliz em poder retornar aos trabalhos. 

Parabenizou a Fábrica de Móveis Boa Vista pela comemoração de 25 (vinte e 

cinco) anos de existência, destacando a importância da empresa para o 

município e para toda a região, além de que a mesma realiza vendas em 

diversos estados brasileiros. Disse que a Fábrica de Móveis Boa Vista conta com 

mais de 140 (cento e quarenta) colaboradores, com mais de 100 (cem) famílias 

envolvidas, sendo uma das importantes fontes de emprego e renda para Nova 

Boa Vista/RS. O Vereador Sandro Simon comentou sobre as obras de construção 

da nova sede da empresa, que será mais um passo importante, desejando que a 

história dessa empresa possa se tornar cada vez maior. Pediu a realização de 

melhorias na estrada da Linha Mirim, que tem bastante transito de veículos e 

caminhões. Pediu uma atenção especial ao morro de ligação das Linhas Mirim e 

Maneador, local que tem bastante pedras soltas, que precisa de compactação. 

Elogiou a realização dos acessos asfálticos às comunidades do interior, pedindo 

um cuidado especial com a limpeza de sarjetas e roçadas. Disse que é preciso 

manter os acessos em boas condições. O Vereador Sandro Simon disse que 

durante a realização da “Kolonie Fest” o acesso que liga Nova Boa Vista/RS à 

Sarandi/RS estava impecável, recém pintado, limpo e sem buracos, sendo que 

hoje não se encontra mais nessas condições. Convidou a população para a 

realização das semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, 

citando também a realização do Campeonato de Bocha e de Futebol Sete. Falou 

da importância do contrato celebrado com o polo da Associação Chapecoense 

de Futebol, que possibilitará um avanço das escolinhas de futebol de Nova Boa 

Vista/RS. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier convidou a população para a 

festa do time Esportivo de Linha Jaboticaba, no dia 01 de março, com a Banda 

Os Cometas. O Vereador Sandro Simon desejou um bom ano letivo para 

professores, funcionários e alunos. Concluiu o Vereador Sandro Simon. 

VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Não fez uso da palavra; 

VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Cumprimentou todos, desejando 

um bom trabalho para a nova composição da Mesa Diretora. Disse que recebeu 

diversos pedidos da população durante o recesso. Falou que é preciso realizar 



um tapa-buracos no acesso asfáltico e uma roçada. Falou que outros pontos 

dentro do município necessitam recapeamento asfáltico, como por exemplo nas 

proximidades da Câmara de Vereadores e no morro em frente ao ginásio da 

Escola Municipal Santos Anjos, cuja água precisa ser drenada. Parabenizou a 

Fábrica de Móveis Boa Vista, onde teve o prazer de trabalhar e perceber a 

importância dessa empresa, cujo crescimento gera renda e empregos para o 

município. Desejou que as obras de construção da nova sede possam realizar-se 

com rapidez pois esse é mais um passo importante dessa empresa de sucesso. 

Destacou a parceria firmada com a empresa Serv Pref, uma casa de apoio, onde 

as pessoas que deslocam-se à Passo Fundo/RS podem utilizar como refúgio para 

esperas ou até mesmo para pernoites. Disse que fez uso deste espaço, e pôde 

perceber a sua importância para quem dele necessita. Em aparte o Vereador 

Neuri Staggemeier disse que isso é muito importante, informando que existem 

casas disponíveis em Passo Fundo/RS e Porto Alegre/RS. O Vereador Cleber 

Badin destacou a realização dos campeonatos de Bocha Rolada, Futebol Sete e 

rodadas finais do Campeonato de Futebol de Campo, para o que pediu ao 

Prefeito Municipal a contratação de árbitro da federação para as duas partidas 

finais. Parabenizou a Secretaria de Obras pelo trabalho que está sendo realizado 

no interior do município, tanto nas estradas vicinais quanto nas propriedades, 

conforme a necessidade da população. Elogiou a aquisição do britador, que está 

viabilizando essas melhorias. Destacou também o investimento realizado no 

Ginásio Padre Urbano Maldaner para a construção de novos banheiros, 

desejando que tudo funcione da melhor forma possível, sendo esta uma bela 

obra que a comunidade muito necessitava. Elogiou também o empenho da 

administração e vereadores pela disponibilização do transporte universitário 

gratuito, que certamente ajuda muito as famílias novaboavistenses. Cleber 

desejou que esse projeto nunca acabe, porque é importante investir em 

educação em todos os níveis. Disse que é muito importante quando um aluno 

se forma e continua trabalhando em Nova Boa Vista/RS, porque isso 

engrandece e profissionaliza cada vez o município. Concluiu o Vereador Cleber 

Badin. VEREADORA IVANETE MILANI – Bancada do PP: Não fez uso da palavra; 

VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e desejou 

sucesso ao Presidente Vereador Ido José Fritzen, destacando a necessidade de 

demonstrar ao povo a importância da política, pois ela está presente no dia a 

dia de toda a comunidade. Disse que segue preocupado com a possibilidade da 



extinção de municípios, destacando que o relator da PEC 188/2019 pretende 

submeter a decisão à um plebiscito, o que, para o vereador, é preocupante, pois 

as populações dos grandes centros preferem a extinção das pequenas cidades, 

independentemente de todo o trabalho realizado pelas pessoas, desde a 

emancipação, para conquistar qualidade de vida ao povo. Em aparte o Vereador 

Ildo Cover disse que este assunto deve ser tratado com seriedade, pois sua 

aprovação seria um verdadeiro desastre. Disse não acreditar que os Deputados 

possam aprovar tamanho retrocesso. O Vereador André Barp (Tchola) 

parabenizou a Fábrica de Móveis Boa pela comemoração dos 25 (vinte e cinco) 

anos. Parabenizou pelo recebimento do troféu Mérito Empresarial de 2019 (dois 

mil e dezenove), um privilégio de poucos. Disse que o município deve orgulhar-

se das empresas que tem. Tendo em vista a construção da nova sede desta 

empresa, falou da importância de tornar estrada municipal o trecho do acesso 

asfáltico compreendido dentro do perímetro urbano, a fim de possibilitar a 

construção de redutores de velocidade, devido ao intenso trânsito de veículos e 

pedestres. Por isso, encaminhou uma Recomendação ao Poder Executivo, que 

ainda não foi atendida. Criticou o não atendimento das recomendações dos 

vereadores da oposição, mesmo considerando os diversos recursos por estes 

conquistados. Em aparte o Vereador Sandro Simon comentou sobre a promessa 

de construção de uma ciclovia no trecho referido e em toda a extensão da 

Avenida Jacob Wagner Sobrinho, uma promessa realizada pelo prefeito 

Municipal logo após a viagem realizada à China. O Vereador André Barp disse 

receber muitas reclamações da população sobre a pedra brita utilizada para 

recuperação das estradas, pois a mesma é muito grande e está cortando os 

pneus dos veículos. Disse que o Município de Barra Funda/RS utiliza brita 

menor, que deixa as estradas com mais qualidade. Recomendou ao Poder 

Executivo realizar melhorias nos passeios públicos. Disse que a Câmara de 

Vereadores já realizou recomendações neste sentido, porém pouco foi feito. O 

Vereador André Barp (Tchola) disse ter visto uma pessoa de idade avançada cair 

devido à problemas da calçada, o que precisa ser evitado pela administração 

municipal. Sobre a construção de asfalto, disse que é uma obra muito 

importante, porém acredita na necessidade de esclarecer que tudo isso será 

pago pelas próximas duas administrações. Também falou na necessidade de 

buscar a ligação entre os municípios. Convidou a população a participar das 

rodadas finais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, solicitando a 



contratação de bons árbitros, para evitar os problemas que tem acontecido em 

vários jogos. Comprometeu-se a fazer outra Recomendação ao Poder Executivo 

solicitando a sinalização das pontes no interior. Pediu patrolamento e colocação 

de brita na estrada da Linha Mirim. Além da instalação de uma placa de “PARE” 

na entrada do laticínio, pois muitos caminhões não respeitam o trânsito. Pediu a 

colocação de pó de brita no calçamento da Linha Perau, roçada e reparos nos 

buracos do acesso asfáltico. Parabenizou os professores pelo início do ano 

letivo, desejando que o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

possa tornar-se um dos mais elevados do país. Concluiu o Vereador André Barp. 

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

iniciou elogiando a participação da vice-Prefeita Vanilde Dalcin e do munícipe 

Mateus Weber, um jovem interessado pela realização de melhorias, que 

solicitou atenção da administração quanto à possibilidade de desabamento da 

ponte do Rio Maneador. O Vereador Ido José Fritzen solicitou o rompimento de 

uma rocha, que pode ser utilizada para a britagem da estrada, além de garantir 

maior visibilidade e permitir o transito de grandes caminhões com o 

alargamento da estrada. Além disso, há um buraco de um bueiro, que está 

bastante perigoso. Essas melhorias são necessárias, tendo em vista a 

possiblidade de acidentes. Em aparte o Vereador André Barp (Tchola) disse que 

já realizou este mesmo pedido, inclusive com o envio de Recomendação ao 

Poder Executivo, porém os vereadores não são ouvidos pela administração. O 

Vereador Ido José Fritzen refez o pedido para realização de melhorias no pátio 

do munícipe Romeu Meurer, pedido realizado há aproximadamente 03 (três) 

anos. Disse que, nos dias de chuva a família precisa usar botas de borracha para 

sair. Ido acredita que é possível atender determinados pedidos e deixar um 

munícipe desatendido. Pediu a retirada do barro e colocação de pedra brita. 

Parabenizou a Fábrica de Móveis Boa Vista, parabenizando os empresários pela 

história construída, com a geração de aproximadamente 140 (cento e quarenta) 

empregos diretos. Falou da importância da construção da nova sede, onde 

serão investidos aproximadamente R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). 

Agradeceu aos vereadores pela confiança em lhe eleger Presidente da Câmara 

Municipal. Disse que pretende ser bem sucedido assim como os presidentes 

anteriores. O Vereador Ido José Fritzen disse que, embora sendo Presidente, 

sabe que não será mais do que os demais, por isso colocou-se à disposição para 

auxiliar no que for possível. Falou que, por ser ano eleitoral, os recursos são 



limitados, porém assegurou que sempre permitirá aos vereadores a busca por 

recursos federais. Pediu que, quem pretende viajar, faça o pedido com 

antecedência, a fim de evitar contratempos. Agradeceu a administração 

municipal e aos vereadores que contribuíram com a construção dos novos 

banheiros do Ginásio Padre Urbano Maldaner, que é de grande valia para a 

comunidade e visitantes. O Vereador Ido José Fritzen disse que, embora não 

teve a oportunidade de fazer uso da palavra durante a solenidade de 

inauguração, acredita que, na condição de Vereador, Ecônomo do Salão e 

membro da comunidade, se sente na obrigação de fazer tal agradecimento. 

Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. 3ª FASE DA SESSÃO: ORDEM DO DIA. O 

Senhor Presidente solicitou ao Agente Legislativo para que fizesse a leitura dos 

Projetos, bem como ao Assessor Jurídico para emitir parecer quanto aos 

aspectos técnicos e jurídicos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 004/2020: 

“Estabelece o calendário de pagamentos e descontos do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU, da Taxa de Coleta de Lixo para o exercício de 2020”. 

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 

005/2020: “Dispõe sobre a concessão de abono salarial aos Agentes 

Comunitários de Saúde, vinculados à Equipe de Estratégia de Saúde da Família – 

ESF, repassado pelo governo federal”. 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 006/2020: “Concede piso salarial 

profissional aos Agentes Comunitários de Saúde e ao Agente de Combate às 

Endemias do Município de Nova Boa Vista-RS, com aumento escalonado, em 

consonância às determinações da Lei Federal nº 13.708/2018, 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. O Vereador Neuri 

Staggemeier Solicitou ao Presidente a realização de votação em bloco dos 

Projetos de Leis 007/2020 e 008/2020. O Presidente colocou em votação o 

pedido verbal para votação em bloco, que fora aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 007/2020: “Abre Créditos Especiais no 

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



DE LEI DO EXECUTIVO Nº 008/2020: “Abre Créditos Suplementares no 

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

pareceres das comissões foram favoráveis aos projetos. Em discussão: Não 

houve. Após, os Projetos 007/2020 e 008/2020 foram postos em votação, 

resultando APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 009/2020: “Autoriza o Poder Executivo a renovar as 

contratações temporária previstas na Lei Municipal nº 1.985/2018 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 010/2020: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação 

temporária de 01 (um) auxiliar de serviços gerais previsto na Lei Municipal nº 

1989/2018”. 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 

011/2020: “Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor, em caráter 

emergencial e por tempo determinado, 01 (um) professor de educação infantil”. 

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 

012/2020: “Autoriza o Município 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 LEI DO 

EXECUTIVO Nº 013/2020: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação 

temporária de 01 (um) professor de matemática, prevista na Lei Municipal nº 

1.984/2018”. 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 LEGISLATIVO 

Nº 001/2020: “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: Vereador Ildo Cover: Pediu se a divulgação de 

eventos e outras atividades referentes à publicidades serão gratuitas ou 



deverão ser pagos. Assessor Jurídico Maiquel Adam: Disse que o valor referente 

ao apoio cultural, tanto do município como da câmara já está prevista a 

divulgação de todos os demais atos necessários, não sendo preciso pagar 

valores para programas específicos. Após, o Projeto foi posto em votação, 

resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO Nº 002/2020: “Proíbe, no âmbito do Município de Nova Boa 

Vista/RS a inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, 

concluídas, não atendam ao fim que se destinam e dá outras providências”. Os 

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

Vereador Neuri Staggemeier: Falou que este Projeto já foi aprovado na Câmara 

Municipal de Vereadores de Sarandi/RS. Falou que isso já deveria ter sido 

realizado há muito tempo em Nova Boa Vista/RS, o que evitaria a inauguração 

de uma escola sem banheiros e sem nada;  evitaria a inauguração de um CRAS 

(Centro de Referência em Assistência Social) que logo após necessitou de  alto 

investimento em reforma; Acredita que isso é importante para resguardar a 

população da inauguração de obras inacabadas. Disse que a proposição é 

importante e foi feliz o Vereador André Barp pela sua apresentação. Vereador 

André Barp: Disse que apresentou tal Projeto de Lei, independente de “a”, “b” 

ou “c”, apenas pensando no futuro do município, porque pensa na necessidade 

de investir bem os recursos públicos, todas as obras iniciadas precisam ser 

concluídas, caso contrário, o gestor deve sofrer sansões. Vereador Ildo Cover: 

Disse que é importante e concorda plenamente, porque as vezes os gestores 

são influenciados a pegar recursos e construir obras que ficam fechadas por 

toda a vida. Vereador André Barp: Disse que os futuros administradores 

precisam ter a grandeza de, quando da inauguração de uma obra iniciada ou 

projetada pela administração anterior, convidar para participar da solenidade, 

informando para a população quem é o responsável pela obra. Após, o Projeto 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 001/2020: “Altera 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. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 

002/2020: “Autoriza a viagem de até 02 (dois) Vereadores a Porto Alegre/RS”. 

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 Ildo Cover: Agradeceu o trabalho do ex-Presidente 

Vereador André Barp, dizendo que seu trabalho foi surpreendente, 

considerando ser a sua primeira legislatura. Desejou êxito ao Presidente ido 

José Fritzen, que já tem experiência. Colocou-se à disposição para auxiliar no 

que for possível para manter os trabalhos na mais perfeita ordem. Acredita que 

se tudo vai bem, toda a população sairá ganhando. Vereador André Barp: Disse 

que sempre tentou respeitar todos, independente de partidos políticos, pois 

sabe que, embora Presidente, não foi mais do que ninguém. Disse que é preciso 

pensar no crescimento do município, deixando de lado interesses particulares, 

pensando somente nos interesses da coletividade. Destacou que não é fácil, 

sendo necessário buscar novos conhecimentos constantemente. Em ato 

contínuo, o Presidente Vereador Ido José Fritzen 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 28-02-2020 (vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte) Os trabalhos 

foram dirigidos pelos Vereadores: Ido José Fritzen – Presidente e Sandro Simon 

– vice-Presidente. Eu Sandro Simon, determinei que fosse lavrada a presente 

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

 

 

 

                  Ido José Fritzen                             Sandro Simon 

   Presidente do Poder Legislativo               Vice-Presidente 


