
 
 

ATA Nº 002/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA                          27-02-2019 
 

 

Ata nº 002/2019 da Segunda Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e 

dezenove. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (27-

02-2019) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de 

Nova Boa Vista, em sua Segunda 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 

Ordinária do dia doze de fevereiro de dois mil e dezenove (12-02-2019), 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. Após passou-se para a 2ª FASE DA 

SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: 

VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: Não fez uso da palavra. 

VEREADOR LUIS DESINGRINI – Bancada do PTB: Não fez uso da palavra. 

VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou 

comentando sobre o Projeto de Lei 018/2019 que “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar Operação de Crédito junto à Caixa Econômica Federal – CEF, no 

âmbito do Programa FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, 

na Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, 

dá outras providências”, o qual considera muito audacioso, de maior 

envergadura desde a criação do município. Comentou que trata-se de um 

crédito de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que deve ser analisado com 

muito carinho, porque tais recursos irão atender todas as pessoas do município. 

Explicou que o Prefeito Municipal convocou os vereadores para uma reunião, na 



qual explicou que pretende asfaltar os acessos para todas as comunidades do 

interior.  O Vereador Neuri Staggemeier acredita que é preciso colher a opinião 

da população e analisar as condições de pagamento do município, sendo uma 

ideia interessante, uma oportunidade de realizar um sonho dos munícipes. 

Pediu ao Secretário de Obras a sinalização das pontes do interior do município 

de Nova Boa Vista, que são bastante estreitas, tendo em vista o grande fluxo de 

veículos no interior e a utilização de maquinários de grande porte. Disse que a 

expectativa é de uma grande safra, portanto é importante que o município 

garanta a segurança de quem utiliza as estradas novaboavistenses. Pediu 

melhorias na estrada geral próxima à propriedade do munícipe Carlos Mombelli, 

que tem um grande fluxo de automóveis e caminhões, necessitando reparos. 

Agradeceu ao empenho do Presidente do Poder Legislativo em cobrar do 

município a solução para os problemas das obras de melhorias no salão da Linha 

Jaboticaba, sendo que as devidas providências já estão sendo tomadas. O 

Vereador Neuri Staggemeier disse que certamente aquela comunidade merece 

coisa melhor. Destacou a importância de fiscalizar a realização das obras 

públicas, e que eventuais erros sempre são passíveis de solução. Em aparte o 

Vereador Cleber Badin disse que é dever dos vereadores e de toda a 

comunidade cobrar a correta execução das obras públicas. Informou que neste 

dia o Prefeito Municipal, acompanhado do setor de engenharia da prefeitura 

municipal visitaram as obras para analisar a melhor forma para a solução dos 

problemas da obra. O Vereador Neuri Staggemeier convidou toda a comunidade 

para a festa dos 61 (sessenta e um) anos do time Esportivo Recreativo de Linha 

Jaboticaba, destacando a necessidade de prestigiar o trabalho daquelas pessoas 

que trabalham em prol de uma comunidade ou de um time de futebol. Pediu o 

encaminhamento de ofício com votos de pesar à família Milani pelo falecimento 

de Rafael Milani. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR SANDRO 

SIMON – Bancada do PTB: Não fez uso da palavra. VEREADOR DIOGENE 

BIEGELMEIER – Bancada do PT: Não fez uso da palavra. VEREADOR CLEBER 

BADIN – Bancada do PDT: Não fez uso da palavra. VEREADOR LAURI KLEIN – 

Bancada do PTB: Não fez uso da palavra. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – 

Bancada do PP: Não fez uso da palavra. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do 

PP:  Saudou a todos e iniciou pedindo ao Secretário de Obras o ensaibramento 

da propriedade da família Corso, na Linha Furini, um pedido de bastante tempo 

que ainda não foi realizado. Pediu melhorias em um bueiro na Avenida dos 

Imigrantes, onde a água fica depositada em cima da calçada, transformando-se 



em um depósito de barro. Em aparte o Vereador Sandro Simon disse que é 

possível perceber a construção de uma espécie de barreira realizada pela 

população para evitar o acúmulo de barro na calçada. Acredita que é muito feio 

para o município quando ele deixa de realizar esses pequenos reparos, fazendo 

com que a própria população precise tomar uma atitude. O Vereador André 

Barp reiterou o pedido para melhorias no passeio público em frente ao Bar 

Central Milani, que é uma obra de extrema importância para embelezar a 

cidade e melhorar o tráfego dos pedestres. Destacou que em breve acontecerá 

a Kolonie Fest, desejando que evento seja novamente um sucesso, pedindo que 

o Prefeito Municipal busque realizar um embelezamento e melhorias nas ruas 

da cidade, em especial da Avenida Jacob Wagner Sobrinho, tendo em vista o 

recebimento de muitos visitantes. Acredita que o aspecto das ruas da cidade 

define como as pessoas dali se comportam, por isso é importante manter a 

cidade limpa e bonita. Pediu que todos os vereadores continuem cobrando da 

administração a realização das melhorias necessárias em Nova Boa Vista. Pediu 

a realização de reparos no calçamento da Linha Perau, que tem bastante 

buracos. Acredita que o gasto será pouco em relação aos benefícios que 

proporcionam para a comunidade. Destacou que a administração gasta muito 

com assessorias e que a população está cobrando o porque de tantos 

assessores. Disse que há um gasto de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil) para 

pagamento de uma assessoria para dizer aonde devem ser gastos os recursos. 

Tchola acredita que é para isso a prefeitura tem um setor contábil. Disse que 

não se pode rasgar dinheiro público. Sobre o Projeto de Lei 018/2019 que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito junto à Caixa 

Econômica Federal – CEF, no âmbito do Programa FINISA - Financiamento à 

Infraestrutura e ao Saneamento, na Modalidade Apoio Financeiro destinado à 

aplicação em Despesa de Capital, dá outras providências”, disse que é preciso 

sentar e discutir, pois são 10 (dez) anos de investimentos, onde haverá o 

pagamento de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) por ano. 

Disse que em todo esse período o município não terá capacidade para realizar 

nenhum investimento, inclusive não será possível receber emendas 

parlamentares, tendo em vista inexistirem recursos para contrapartida. O 

Vereador André disse que um projeto assim precisa ser muito bem analisado, 

porque os administradores passam, mas o município fica. Não se deve dar o 

passo maior que a perna. Falou que a organização da kolonie Fest está 

demorando para divulgar as datas de realização do evento. Pediu que essa 



divulgação ocorra o quanto antes, para que possam ser enviados convites para 

os Deputados que mandaram emendas para Nova Boa Vista. Pediu que todos 

continuem cobrando os deputados para votarem contra a Reforma da 

Previdência, porque acredita que antes de qualquer outra coisa dever ser 

cortadas as mordomias e os privilégios. Da forma como a reforma foi posta, 

quem sofre são os agricultores, operários, entre outros. Disse que foi aprovada 

a PEC 242/2015 sobre a licença prêmio dos servidores estaduais, que é um 

retrocesso tremendo, um monte de regalias para deputados e alguns servidores 

enquanto, por exemplo, a Escola Estadual Antônio Matias Anshau de Nova Boa 

Vista ameaça fechar 20 (vinte) horas. Informou a população que irá viajar para 

Brasília, acompanhado dos Vereadores Ido José Fritzen e Sandro Simon e do 

Assessor Maiquel Adam no dia 11-03-2019 (onze de março de dois mil e 

dezenove), para conversar com Deputados sobre a Reforma da Previdência e 

também buscar recursos para o município. Convidou a população em geral para 

participar da rodada final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, 

dizendo que será uma bela final, pois as duas equipes são de alto nível. 

Convidou todos a participar dos eventos da Semana do Município: (01) no dia 

02-03-2019 (dois de março de dois mil e dezenove): Almoço em Linha 

Jaboticaba em comemoração ao aniversário do Clube Esportivo Recreativo; (02) 

no dia 09-03-2019 (nove de março de dois mil e dezenove): Encontro 

intermunicipal de mulheres; (03) no dia 10-03-2019 (dez de março de dois mil e 

dezenove): Almoço de abertura da Semana do Município em Linha 

Cachoeirinha; (04) no dia 16-03-2019 (dezesseis de março de dois mil e 

dezenove): Jantar da Etnia Alemã e escolha das Soberanas da Kolonie Fest; (05) 

no dia 17-03-2019 (dezessete de março de dois mil e dezenove): Almoço dos 

sócios na sede do Esporte Clube Juvenil de Linha Mirim; (06) no dia 19-03-2019 

(dezenove de março de dois mil e dezenove): Jantar de inauguração das novas 

instalações do CTG Porteira Aberta; (07) no dia 20-03-2019 (vinte de março de 

dois mil e dezenove): Sessão Solene com homenagens na Câmara Municipal; 

(08) no dia 24-03-2019 (vinte e quatro de março de dois mil e dezenove): Festa 

do Bolãozinho em Linha Caúna. Pediu que todos participem das festividades e 

prestigiem os eventos do município. 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 013/2019: “Altera o § 3º do artigo 1º, da Lei 

Municipal nº 1.822/2017, acrescenta o § 4º, 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 014/2019: 

“Acrescenta as letras “c” e “d” ao inciso IV, do art. 3º da Lei Municipal 

347/98, com redação dada pela Lei Municipal Nº 883/2006 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 015/2019: “Acrescenta meta no Plano Plurianual para o período 

2018/2021, cria meta nas Diretrizes Orçamentárias e abre credito especial para 

o exercício de 2019 e dá outras providencias”. 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 016/2019: “Abre Créditos Especiais no 

orçamento do município, indica recursos e dá outras providencias”. 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 017/2019: “Abre 

Créditos Suplementares no orçamento do município, indica recursos 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 002/2019: “Autoriza a viagem de 03 (três) 

Vereadores a Brasília/DF”. 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 003/2019: “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. 4ª 

FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houveram Vereadores Inscritos. 

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 08-03-2019 (oito de março 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 


