
 
 

ATA Nº 003/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA                          08-03-2019 
 

 

Ata Nº 003/2019 da Terceira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos oito dias do mês de março de dois mil e dezenove. Aos 

oito dias do mês de março de dois mil e dezenove (08-03-2019) reuniram-se nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua 

Terceira 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 002/2019 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

sete de fevereiro de dois mil e dezenove (27-02-2019), 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. Recomendação Nº 002/2019 e Recomendação Nº 003/2019. Após 

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

seguintes Vereadores: VEREADOR LUIS DESINGRINI – Bancada do PTB: Não fez 

uso da palavra. VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a 

todos e iniciou comentando sobre a comemoração dos 27 (vinte e sete) anos de 

emancipação político-administrativa do município de Nova Boa Vista. Falou que 

essa comemoração é muito importante para toda a comunidade, mas 

especialmente para aquelas que participaram, desde o início da caminhada do 

município. Disse recordar-se dos primeiros momentos, de como eram as 

instalações da prefeitura, da falta de equipamentos e máquinas. Os telefone 

possuía 60 (sessenta) ramais em uma única linha, que muitas vezes sequer 

funcionava. Não haviam médicos, posto de saúde, escolas, porém ao longo do 

tempo tudo foi sendo construído. Agradeceu a comunidade por ter lhe dado o 

voto de confiança para ser o 1º (primeiro) Prefeito, sendo que hoje sente muito 



orgulho de tudo que foi construído. Tudo isso é devido à todos que, de uma 

maneira ou outra, contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de Nova 

Boa Vista, por isso parabenizou a toda a comunidade de Nova Boa Vista por esse 

feito. Parabenizou a todas as mulheres, em especial à sua esposa Mirian 

Staggemeier, pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Destacou as 

enormes conquistas das mulheres ao longo dos anos, porque elas são símbolo 

de vida, fé, esperança, amor e dedicação. Disse que pretende pedir vistas ao 

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”, porque discorda, com muito respeito, com a emenda proposta 

pelos vereadores de oposição, que busca reduzir o valor de R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões) para R$ 1.000.000,00 (um milhão). Disse que esse é um recurso 

muito importante, que pode ser utilizado para melhorias no interior do 

município, por isso precisa ser reavaliado. Disse sentir um “frio na barriga” de 

visitar as comunidades do interior e explicar que o valor do financiamento foi 

reduzido, por isso que não foi possível melhorar as estradas, com asfalto ou 

calçamento. Destacou em toda a sua vida política aprendeu que projetos assim 

devem ser discutidos com a sociedade, por isso acredita que a votação da 

emenda, caso aprovada, pode gerar comentários e cobranças, que não terá 

mais volta. Acredita que é preciso ter muito cuidado. Pediu uma atenção 

especial à estrada da Linha Cachoeirinha, destacando a realização da festa no 

domingo, aliado às previsões de chuva, que podem ocasionar problemas. Para 

finalizar, disse que se preocupa com a valorização do funcionalismo público, que 

garante ao gestor a possibilidade de cobrar mais rendimento. Criticou o 

parcelamento do salário dos servidores públicos estaduais e a falta de uma 

posição do governo sobre o atraso no pagamento do 13º (décimo terceiro) 

salário. Disse sentir vergonha, porque o Governador é o maior mentiroso que já 

viu na vida. Suas atitudes são vergonhosas, pois prometeu muito na campanha e 

até agora nada fez. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR 

SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou comentando sobre 

a participação dos professores e explicações sobre o Projeto de Lei Nº 012/2019 

que: “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.123/09 que “Estabelece o Plano 

de Carreira do Magistério Público do Município de Nova Boa Vista, institui o 

respectivo quadro de cargos e funções; Revoga Lei Municipal nº 1.334 de 28 de 



Fevereiro de 2013 e dá outras providências”.  Acredita que a Câmara de 

Vereadores tem a função de participar dos debates, colher informações e 

decidir sobre o futuro do município. Agradeceu à Secretaria de Obras pelas 

melhorias na entrada da propriedade do munícipe Delésio Previatti, um 

trabalho que demorou para ser realizado, mas que foi bem executado. Disse 

que é muito importante que os vereadores realizem esses pedidos, assim como 

é dever agradecer quando forem executados. Destacou a necessidade de 

efetuar reparos em uma ponte na Linha Lino Jahn, nas proximidades da 

propriedade de Lúcio Hertel e Pedro Fink, onde a administração já visitou o local 

e sabe da necessidade de efetuar as melhorias para viabilizar a passagem das 

máquinas agrícolas. Parabenizou as equipes que participaram do Campeonato 

Municipal de Futebol de Campo, em especial aos campeões, destacando que foi 

um belo evento, lamentando pela pequena confusão ao final da última partida. 

Parabenizou à Secretária Carla Machado, ao Presidente do CMD (Conselho 

Municipal Desportivo) Paulo Hoose, ao Prefeito Daniel Thalheimer e a Vice 

Vanilde Dalcin pela bela condução do campeonato. Parabenizou pela iniciativa 

de contratar árbitros da federação para apitar a rodada final, algo que se iniciou 

na administração passada, mas foi muito bom que continua acontecendo, pois 

engrandece ainda mais o evento. Convidou a população para participar das 

festividades de aniversário do Município, em especial ao Jantar da Etnia Alemã 

com escolha das soberanas da Kolonie Fest e a Sessão Solene com homenagens 

realizada pelo Poder Legislativo. Concluiu o Vereador Sandro Simon. VEREADOR 

DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos e parabenizou as 

mulheres pela passagem do seu dia, ressaltando a importância delas na 

sociedade. Convidou a todos para prestigiar as festividades de aniversário do 

município, sendo justa a comemoração pelas intensas lutas passadas por toda a 

comunidade desde a emancipação até os dias atuais. Pediu que a administração 

tome as providências para resolver os problemas na Rua Pôr do Sol, próximo as 

casas populares, onde é necessário realizar a limpeza de um barranco, 

colocação de brita e recuperação de uma fonte de água. Disse ser um serviço 

rápido e fácil de se fazer, além de ser um pedido recorrente dos moradores 

locais. Sobre as reclamações do colega vereador Neuri Staggemeier sobre o 

atraso do pagamento dos salários dos funcionários estaduais, disse concordar 

que o atual governo é vergonhosos, assim como o anterior. Também disse que 

os culpados são os eleitores que lhes elegeram. Disse que na gestão de Tarso 

Genro o governo realizava o pagamento dos salários em dia, e ainda realizava 



obras importantes, tendo como exemplo a ligação asfáltica do Município de 

Nova Boa Vista. Disse que naquela época havia proposta para ampliação do 

Colégio Estadual Antônio Matias Anschau, e hoje há a possibilidade de 

fechamento do mesmo. Destacou que o mesmo ocorre em nível federal, pois 

antes o governo fazia tudo e mais um pouco para beneficiar a população, e o 

atual Presidente, que não tem “noção nenhuma”, sequer dá o devido valor à 

educação, pretendendo criar um projeto excêntrico de alfabetização à distância. 

O Vereador acredita que a situação é preocupante, mas a população parece não 

perceber. Disse que o país virou chacota no mundo inteiro por um Presidente 

que não representa a sua população. Diogene acredita que a Reforma da 

Previdência proposta pelo ex-governo de Michel Temer era muito ruim, 

péssima, mas essa de agora é pior. Pediu se os eleitores do Bolsonaro estão 

satisfeitos, se estão gostando do governo que está pretendendo desmontar a 

educação e criar uma sociedade manipulada. Acredita que é preciso avaliar a 

situação, pois embora os diversos retrocessos a comunidade está acomodada, 

como se tudo estivesse bem. Prometeu que continuará na luta pelos direitos da 

população, seja o que for preciso para reverter essa situação caótica em que se 

encontra o pais e o estado. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. 

VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Cumprimentou aos presentes e 

iniciou destacando a merecida homenagem a ser realizada ao munícipe Alfredo 

Ivo Liell na Sessão Solene do dia 20-03-2019 (vinte de março de dois mil e 

dezenove), que era muito trabalhador em prol do município. Destacou que a 

bancada solicitou uma homenagem à Liga Feminina de Combate ao Câncer de 

Nova Boa Vista, que é uma entidade que faz a diferença no município, 

auxiliando quem precisa e tendo total aprovação da sociedade. Parabenizou 

todas as equipes que participaram do Campeonato Municipal de Futebol de 

Campo, especialmente a equipe do Ipiranga, campeã na categoria aspirantes, 

Fluminense campeã na Categoria Principal e a equipe do Gauchinho, vice-

campeã nas duas categorias. Parabenizou o CMD, a Secretaria da Educação e 

todo o Poder Executivo pelo empenho e ela contratação de árbitro da 

federação. Destacou que na parte esportiva as coisas andam bem em Nova Boa 

Vista, com vários campeonatos em andamento, de futebol, bocha e logo mais 

haverá um campeonato de canastra. Pediu que a população não desista de 

manter os clubes de futebol e as comunidades em dia, pois este é um 

divertimento para todos. O Vereador Cleber Badin comentou sobre o Programa 

estadual Nota Fiscal Gaúcha, que tem o objetivo de fomentar a cidadania fiscal, 



a concorrência leal e o aumento da arrecadação. Incluindo o CPF na nota, o 

cidadão acumula pontos e participa de sorteios. Disse que no dia 13-04-2018 

(treze de abril de dois mil e dezoito) o município tinha 620 (seiscentos e vinte) 

pessoas cadastradas, totalizando 32% (trinta e dois por cento) da população 

novaboavistense. No dia 08-03-2019 (oito de março de dois mil e dezenove) já 

estão cadastradas no programa 1605 (um mil seiscentos e cinco) pessoas, 

totalizando 82,4% (oitenta e dois inteiros e quatro décimos por cento) da 

população. Neste quesito Nova Boa Vista está em 1º (primeiro) lugar no estado. 

Os participantes do programa concorrem há 02 (dois) vale-compras de R$200,00 

(duzentos reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, em nível municipal. 

Também concorrem à vários prêmios em nível estadual, que variam de R$ 

500,00 (quinhentos reais) à R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Os munícipes 

cadastrados podem ter descontos de 1% (um por cento) até 5% (cinco por 

cento) no valor do IPVA (Imposto sobre a propriedade de Veículos 

Automotores). Além disso, com o programa há uma série de auxílios à entidades 

sociais. Em Nova Boa Vista a Escola Estadual Antônio Matias Anshau está 

cadastrada e já ganhou R$ 90.047,32 (noventa mil e quarente reais e trinta e 

dois centavos). A Unidade de Saúde de Nova Boa Vista já recebeu R$ 21.657,77 

(vinte e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), 

sendo esses recursos aplicados em obras de acessibilidade lateral com 

cobertura e a construção de uma nova sala. Parabenizou todas as mulheres pela 

passagem do seu dia, em especial às mulheres de sua família. Parabenizou as 

candidatas à Soberanas da 8ª Kolonie Fest, dizendo que esta é uma experiência 

que será levada por toda a vida. Agradeceu as soberanas Beatriz Dalcin, Hayana 

Petry e Larissa Petters que muito bem representaram Nova Boa Vista nos 

últimos dois anos. Sobre o Projeto de Lei 018/2018, disse que o colega Vereador 

Neuri Staggemeier expôs muito bem a situação. Disse ser favorável à 

contratação do empréstimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) porque 

não existem projetos de financiamentos para o interior, sendo esta uma 

oportunidade única. Disse que o projeto é importante para o produtor ficar no 

interior, com a finalidade de levar 2 km (dois quilômetros) de asfalto para cada 

comunidade. Acredita ser importante a aprovação do projeto pois ninguém 

sabe se novas oportunidades assim surgirão nos próximos tempos. Concluiu o 

Vereador Cleber Badin. VEREADOR LAURI KLEIN – Bancada do PTB: 

Cumprimentou a todos e iniciou fazendo pedidos à Secretaria de Obras para 

realizar melhorias na estrada da propriedade de Valter Zwirtes, produtor de 



suínos que necessita, com urgência, do ensaibramento da estrada. O Vereador 

Lauri Klein acredita que é preciso investir em estradas e que as melhorias 

precisam acontecer sem demora, não sendo admissível passar oito ou dez 

sessões sem atender os pedidos dos vereadores. Pediu uma para de ônibus nas 

proximidades de sua propriedade na Linha Cachoeirinha, para abrigar alunos 

que precisam usar o transporte público. Convidou a todos para participar da 

Festa do Coral Lyra de Linha Cachoeirinha no dia 10-03-2019 (dez de março de 

dois mil e dezenove). Agradeceu aos professores que estavam presentes na 

Sessão Ordinária, destacando que a Câmara de Vereadores estará sempre de 

portas abertas para receber a comunidade, porém destacou que tudo o que foi 

conversado com relação ao Projeto de Lei Nº 012/2019 que: “Altera dispositivos 

da Lei Municipal nº 1.123/09 que “Estabelece o Plano de Carreira do Magistério 

Público do Município de Nova Boa Vista, institui o respectivo quadro de cargos e 

funções; Revoga Lei Municipal nº 1.334 de 28 de Fevereiro de 2013 e dá outras 

providências”, é uma discussão interna dos professores, por não isso não 

haveria necessidade de expor tudo para a comunidade através da Câmara 

Municipal. Concluiu o Vereador Lauri Klein. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – 

Bancada do PP: Cumprimentou a todos e em primeiro lugar desejou parabéns 

para as mulheres pela passagem do seu dia. Disse que sua mãe e esposa são 

exemplos de vida e nelas busca inspiração. Também disse que sem mulheres, a 

humanidade não existiria. Parabenizou as equipes que disputaram o 

Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Disse que as rodadas finais foram 

um verdadeiro espetáculo, pelas boas equipes e pela arbitragem realizada por 

árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, que diminui muito as discussões dos 

lances mais polêmicos. Parabenizou as equipes vencedoras. Pediu a instalação 

de lixeiras nas proximidades da Cooperativa, um pedido da munícipe Lorilei. 

Pediu também a instalação de uma lixeira em frente à residência do seu sogro, 

que facilitaria muito para os moradores das proximidades. Sobre o Projeto de 

Lei Nº 012/2019 que: “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.123/09 que 

“Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Nova Boa 

Vista, institui o respectivo quadro de cargos e funções; Revoga Lei Municipal nº 

1.334 de 28 de Fevereiro de 2013 e dá outras providências”, disse que no ano de 

2013 (dois mil e treze) a Câmara aprovou um projeto semelhante, portanto, 

mantém o seu entendimento favorável. Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. 

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

lugar deixou uma homenagem às mães pela passagem do seu dia, que são 



àquelas que cuidam e fazem todas as tarefas ao mesmo tempo, em casa e no 

trabalho, em todos os setores da sociedade. Atualmente, após muitas batalhas, 

as mulheres avançaram e ocupam grandes e importantes cargos no mercado de 

trabalho. Parabenizou às equipes finalistas do Campeonato Municipal de 

Futebol, dizendo que o mais importante não é vencer, mas participar. 

Parabenizou a equipe do Gauchinho que está sempre mostrando sua força e 

chegando muito longe nos campeonatos que disputa. Deixou também uma 

homenagem à todos os imigrantes italianos. A lei Nº 11.687/2008 de 02 de 

junho de 2008 instituiu o Dia Nacional do Imigrante Italiano do Brasil, 

comemorado em 21 de fevereiro, uma homenagem à expedição de Pietro 

Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. Disse que o Brasil é o País com o maior 

número de imigrantes no mundo. Em homenagem à imigração italiana, o 

Vereador Ildo Cover sugeriu a construção de um pórtico junto ao trevo José 

Panizzi, porque lá é a parte do município com mais moradores descendentes de 

italianos. Acredita que a construção poderia ser custeada, em parte, pela Etnia 

Italiana, que seria uma bela forma de investir os recursos que tem em caixa. 

Comentou sobre o recebimento de um Ofício recebido do Gabinete do 

Deputado Marcio Biolchi em Brasília, comunicando a destinação de emenda 

parlamentar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) recurso advindo do 

Ministério da Agricultura. Disse que esse recurso vem a complementar o Projeto 

de valorizar o interior, com a construção de calçamento ou asfalto para 

melhorar a infraestrutura das estradas novaboavistenses. Por isso disse ser 

contrário à Emenda ao Projeto de Lei Nº 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” para diminuir o valor da operação 

de crédito para até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Acredita que esse 

pequeno valor é inviável. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier pediu a 

compreensão dos colegas vereadores para suspender a votação do Projeto para 

orientação das bancadas. Disse que foi informado pela Assessoria Jurídica que 

não pode haver pedido de vistas, considerando que o Projeto foi encaminhado 

em regime de urgência. O Vereador Neuri acredita que é preciso conversar mais 

com a comunidade, pois o assunto é sério. Disse que a decisão tomada não 

poderá ser revertida. Sugeriu que seja incluso no debate aonde serão gastos os 

valores, a fim de dar mais transparência ao debate. Pensa que adiar a votação é 



dar um voto de confiança nos vereadores e no prefeito municipal, para haver 

mais tempo de discussão e chegar na melhor solução para a comunidade. O 

Vereador Ildo Cover também complementou a fala do Vereador Neuri 

Staggemeier sobre as dificuldades encontradas desde a emancipação de Nova 

Boa Vista. Relembrou os tempos em que a comunidade do Gauchinho vinha de 

caminhão para participar da missa no distrito de Boa Vista. Relembrou que o 

caminhão passava por vários atoladores, necessitando a ajuda de diversas 

pessoas. Disse isso para concluir que houveram muitos avanços até os dias 

atuais, porém ainda é possível evoluir mais. Acredita que o financiamento é 

uma porta que está se abrindo para valorizar a agricultura, oportunidade que 

não pode ser desperdiçada. Explicou que com a construção de asfalto, diminui a 

despesa com conservação de máquinas, diesel, entre outras. Pediu que os 

vereadores conversem e entrem em acordo para aprovar esse que é o maior 

projeto que já foi discutido no plenário desta Câmara de Vereadores. Concluiu o 

Vereador Ildo Cover. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Cumprimentou 

a todos e iniciou comentando sobre uma Recomendação que fez em 28-03-2017 

(vinte e oito de março de dois mil e dezessete), solicitando a realização de 

controle eletrônico do Poder Executivo para concessão do prêmio assiduidade 

quinquenal aos servidores públicos municipais, mudança de classe e anuênios. 

Acredita que não necessário haver requerimento do servidor, que muitas vezes 

acaba perdendo o prêmio que tem direito. Pediu também a unificação dos 

índices dos reajustes para contratos e salarial, seja IGP-M (Índice Geral de 

Preços – Mercado) ou INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), todos os 

reajustem dever dar-se na mesma proporção. Pediu a troca das lâmpadas 

queimadas da iluminação pública na Linha Maneador Baixo, uma cobrança 

daquela população. Destacou que a partir do dia 26 de março o Poder 

Legislativo iniciará o roteiro de realização das Sessões Ordinárias nas 

comunidades do interior, por isso pediu que o Poder Executo realize um roteiro 

de verificação da iluminação pública do interior. Disse que o debate é 

fundamental na Câmara Municipal. Acredita que o Município não pode dar o 

passo maior que a perna, mas se houver diálogo é possível chegar à um divisor 

comum, para ver o município cada vez melhor. Parabenizou as equipes 

participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Parabenizou ao 

Time do Gauchinho pela organização do evento, que teve muito público e belas 

equipes, formando um jogo muito bonito. Parabenizou a administração pela 

contratação da arbitragem e por manter Nova Boa Vista como um destaque 



esportivo. Disse que fez uma Recomendação ao poder Executivo solicitando a 

limpeza das galerias do riacho que corta o centro da cidade. Acredita ser 

importante realizar esses cuidados para evitar contratempos, como já 

aconteceu no município vizinho de Sarandi. Parabenizou os Vereadores pela 

Recomendação encaminhada ao Poder Executivo solicitando a atualização dos 

valores repassados aos corais, para melhor cobrir as despesas e fomentar cada 

vez mais a valorização da cultura e do canto coral. Destacou que alguns corais 

do município tem mais de 90 (noventa) anos de existência, sendo que o Coral 

São José do Maneador será Homenageado na Sessão Solene do dia 20 de 

março. Além do Coral, destacou que na Sessão Solene, também haverá a 

homenagem à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova Boa Vista, uma 

entidade muito importante que cuida de pessoas portadores dessa doença, que 

ninguém gostaria de ter, mas todos estão suscetíveis, por isso importante 

valorizar esse trabalho realizado. Acredita que, de uma forma ou outra, todos 

devem encontrara uma forma de ajudar a quem precisa. Sobre a abertura da 

Rua Beno Kerber, pedido da população, disse que assim que o município tiver 

recursos disponíveis realizará a obra. Parabenizou as mulheres pela passagem 

do seu dia, dizendo que todos devemos agradecer, que sem mulheres ninguém 

estaria aqui. Disse que mulheres muitas vezes trabalham muito mais que 

homens, sendo a base da casa e ainda realizando atividades externas. Deixou 

um grande abraço para as mulheres de sua família, sua mãe, irmã e esposa. 

Reforçou o pedido para a população participar das festividades da Semana do 

Município, pois é preciso comemorar todas as conquistas novaboavistenses 

desde a sua emancipação. Disse que estará em viagem a Brasília para buscar 

mais recursos para a comunidade, porque independentemente de partido ou 

posição política, todos os vereadores foram eleitos para buscar recursos e 

melhorias para todas as pessoas. 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 012/2019: “Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 1.123/09 que “Estabelece o Plano de Carreira do Magistério 

Público do Município de Nova Boa Vista, institui o respectivo quadro de cargos e 

funções; Revoga Lei Municipal nº 1.334 de 28 de Fevereiro de 2013 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 EMENDA 



AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 018/2019: “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”. 

Os parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social 

foi favorável por maioria, com voto divergente do revisor, Vereador Neuri 

Staggemeier, para aprovar o valor originário de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 

de reais). O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura 

Urbana e Rural foi favorável por maioria, com voto divergente do Revisor, 

Vereador Cleber Badin, para aprovar o valor originário de R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais). Em discussão: Vereador Neuri Staggemeier: Solicitou a 

suspensão da sessão, conforme previsão regimental, para orientação de 

bancada. O Presidente Vereador André Bap declarou suspensa a Sessão 

Ordinária por 02 (dois) minutos. Após a reabertura da Sessão, O Projeto foi 

posto em votação, resultando APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS, 05 VOTOS 

FAVORÁVEIS E 04 VOTOS CONTRÁRIOS. Em ato contínuo o Presidente solicitou a 

leitura do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 018/2019: “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”, com a emenda já aprovada. Os 

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

Vereador Neuri Staggemeier: Disse que o Projeto vem ao encontro das 

comunidades do interior, por isso tentou ao máximo à sua aprovação. 

Agradeceu aos Vereadores que foram contrários à emenda, mas explicou à 

todos que votará a favor do projeto, embora discordar da redução dos valores. 

Acredita que houve pouco tempo de discussão do Projeto com a comunidade, 

pois poderia ter havido uma audiência pública. Vereador Ildo Cover: Destacou 

que o Projeto de Lei foi encaminhado em Regime de Urgência, mas que no 

Município de Sarandi, um Projeto semelhante, demorou vários meses para ser 

apreciado. Acredita que foi um erro dos Vereadores não chegar em um acordo, 

para evitar de perder essa oportunidade única, um grande Projeto que ficaria na 

história de Nova Boa Vista. Destacou que, embora as divergências, o município 

continua e os vereadores precisam seguir debatendo e buscando o melhor para 

a comunidade. Após, o Projeto foi posto em votação, resultando APROVADO 



POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 019/2019: 

“Abre Créditos Suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá 

outras providências”.  O Vereador Neuri Staggemeier realizou um pedido verbal 

para votação em bloco dos Projetos de Lei 019/2019 e 020/2019. Posto o 

pedido em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 020/2019: “Abre Crédito Especial no orçamento do 

município, indica recursos e dá outras providencias”. Os pareceres das 

comissões foram favoráveis aos projetos 019/2019 e 020/2019. Em discussão: 

Não houve. Após, os Projetos foram postos em votação, resultando 

APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO 

LEGISLATIVO Nº 004/2019: “Autoriza a realização de Sessões Ordinárias fora do 

recinto da Câmara 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 Sessão Solene, 

no dia 20-03-2019 (vinte de março de dois mil e dezenove), a partir das 

10h00min na Câmara Municipal de Nova Boa Vista. 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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