
 
 

ATA Nº 010/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA                          25-06-2019 
 

 

Ata Nº 010/2019 da Décima Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e 

dezenove. Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove (25-

06-2019) reuniram-se no Salão da Comunidade Nossa Senhora das Graças de 

Linha Maneador Baixo – Gauchinho, interior do Município de Nova Boa Vista, 

em sua décima 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, Diogene 

Biegelmeier, Gilmar Angelo Martinazzo, Sandro Simon e Ido José Fritzen. 

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 009/2019 

da Sessão Ordinária do dia onze de junho de dois mil e dezenove (11-06-2019), 

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 007/2019; 

Recomendação Nº 008/2019. 2ª FASE DA SESSÃO: TRIBUNA POPULAR: O 

Presidente convidou, para falar em nome da comunidade de Linha Maneador 

Baixo, a senhora Marlene Koch: Saudou a todos e disse ser muito significativo 

para a comunidade receber uma Sessão Ordinária, podendo compreender o 

trabalho realizado pelo Poder Legislativo além de realizar as cobranças 

necessárias para a comunidade, tais como calçamento, luz trifásica, escrituração 

dos terrenos, sinal de telefone e internet, além daquilo que consta no plano de 

governo da administração. Destacou que tudo está a cargo do representante da 

comunidade, Vereador Ildo Cover, solicitando explicações. Concluiu a Senhora 

Marlene Koch. Após passou-se para a 3ª FASE DA SESSÃO:  GRANDE 

EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR SANDRO 

SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou agradecendo a população 

que participava da Sessão Ordinária, além do apoio recebido por estas desde a 



eleição até o desenvolver das atividades na casa legislativa. Pediu novamente a 

mudança do local de funcionamento do britador. Frisou que não é contrário ao 

funcionamento da máquina, que está gerando uma melhoria significativa na 

qualidade das estradas do município, porém o seu local de funcionamento não 

está agradando, pela poeira depositada no cemitério e na capela mortuária e 

pela sujeira do asfalto, devido à entrada e saída de caminhões. Pediu 

explicações da administração pela não aquisição de uma retroescavadeira 

aprovada pela Câmara no ano de 2017 (dois mil e dezessete). Disse que a 

administração necessita de boas máquinas para desenvolver seus trabalhos, 

sendo que atualmente apenas uma retroescavadeira está trabalhando e a outra 

parada no parque de máquinas. Pediu que, se forem verdadeiras as afirmações 

acerca da aquisição de um equipamento novo, que isso ocorra com a maior 

brevidade possível. Esclareceu que a Câmara também aprovou a venda de 

alguns equipamentos, entre eles um veículo Spin, cujo valor de alienação seria 

empregado para a compra de um veículo novo para a Secretaria da Saúde, o 

que também não aconteceu. Pediu explicações. Sobre a necessidade de realizar 

limpeza nas canalizações da Avenida Jacob Wagner Sobrinho, destacou as 

dificuldades pelas quais está passando o município vizinho Sarandi/RS, pela 

proliferação da dengue. Disse que é preciso haver muito cuidado tanto por 

parte da população como por parte do Poder Público. Recomendou à 

administração que faça o estudo de viabilidade para a implantação de mão 

única ou estacionamento em apenas um dos lados da Rua ao lado do 

Supermercado Donna, tendo em vista ser muito estreita, havendo dificuldades 

para a passagem dos veículos. Concluiu o Vereador Sandro Simon. VEREADOR 

NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos, especialmente a 

população presente na sessão, que ali estavam para acompanhar o trabalho dos 

seus representantes, embora o tempo frio e chuvoso. Agradeceu os votos 

recebidos nesta comunidade. Destacou que permanece em tramitação na 

Câmara Municipal o Projeto de Lei Nº 054/2019, que estabelece a ampliação de 

02 (duas) para 06 (seis) horas-máquina gratuitas para as propriedades, projeto 

que necessita de algumas correções, de acordo com o entendimento das 

comissões permanentes do Poder Legislativo. Disse que reuniu-se com o 

Prefeito Municipal várias vezes para solicitar esse suporte aos agricultores. 

Também disse estar feliz e gratificado pelo cumprimento de mais uma promessa 

política do atual Prefeito Municipal. O Vereador Neuri Staggemeier disse ao 

Vereador Sandro Simon e à comunidade que está chegando, nos próximos dias, 



uma retroescavadeira nova, fruto do trabalho seu e do colega Vereador Cleber 

Badin, através de emenda parlamentar recebida do Deputado Pompeo de 

Mattos. Também destacou que a administração está buscando a realização do 

conserto da máquina que está parada no pátio da Secretaria de Obras. A 

respeito dos carros da saúde, destacou que estão chegando 02 (dois) carros 

novos para esta secretaria. O Vereador destacou que é preciso perceber as 

dificuldades financeiras que passam os municípios, estados e a União, sendo 

que Nova Boa Vista/RS consegue realizar grandes investimentos, entre eles a 

aquisição do britador, máquina que deu início à uma “nova era” das estradas 

municipais. Lembrou que, quando Prefeito, teve o prazer de participar da 

realização do aterro do campo do Esporte Clube Gauchinho, que dá alegrias 

para todo o município até os dias atuais. Agradeceu à todos que ajudaram e 

ajudam até os dias atuais com a cedência de saibro para a realização dos 

serviços públicos, citando como exemplo os munícipes Ardêmio Schmitz, 

Marcelo Grapiglia, Luis Colli entre outros. Elogiou a fala da munícipe Marlene 

Koch que realizou cobranças à administração, entre elas a necessidade de 

disponibilização de sinal de internet para as comunidades do interior. Disse que, 

nos dias atuais, todas as pessoas, independente da atividade desenvolvida, 

precisam de sinal de internet no seu dia-a-dia. Em aparte o Vereador Ildo Cover 

disse que o Governo Federal criou um Programa para a instalação de torres de 

internet no interior, sendo que o Prefeito Municipal foi a Brasília e fez a 

inscrição do Município de Nova Boa Vista/RS, para a construção de 03 (três) 

torres, contemplando as comunidades de Maneador Baixo e Linha Cachoeirinha. 

Disse estar confiante na concretização desse programa pelo atual presidente do 

Brasil. O Vereador Neuri Staggemeier disse que é muito difícil a concretização 

dessas promessas do Governo Federal para as pequenas comunidades. Acredita 

na necessidade de buscar a realização das melhorias necessárias através do 

Poder Público Municipal. Disse que a comunidade precisa fazer uma Comissão e 

marcar audiência com o Prefeito, pois se a administração instalar uma torre, em 

poucos dias a internet estará à disposição de todos. Disse que no Município de 

Engenho Velho/RS todas as comunidades receberam a instalação de uma torre, 

sendo que toda a população tem internet à sua disposição. Parabenizou à 

Secretaria de Obras pelo belo trabalho de recuperação das estradas. Agradeceu 

ao Prefeito Municipal por atender a sua solicitação quanto à interiorização das 

máquinas, realizando melhorias tanto nas estradas gerais como acessos às 

propriedades. Convidou a todos para reunião no dia 02-07-2019 (dois de julho 



de dois mil e dezenove) às 14h00min na Câmara de Vereadores para os 

produtores sobre as normativas 76 (setenta e seis) e 77 (setenta e sete) acerca 

da produção, armazenamento e industrialização do leite. Pediu substituição de 

lâmpadas da iluminação pública do interior, em especial nas comunidades São 

José do Maneador e Linha Caúna. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. 

VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos e elogiou 

o discurso da munícipe Marlene Koch, destacando a importância de cobrar do 

Poder Executivo a realização dos trabalhos e concretização das propostas 

constantes no Plano de Governo. Disse que, na condição de Vereador, tem o 

papel de receber essas solicitações e encaminhar aos setores responsáveis. 

Disse que além de legislar, a Câmara também deve colaborar com a 

comunidade e com a administração, cobrando e fiscalizando a realização dos 

serviços públicos. Sobre a energia elétrica, destacou a realização de reuniões 

com representantes da RGE (Rio Grande Energia), os quais comprometeram-se 

a realizar as melhorias solicitadas. Colocou-se à disposição para receber as 

solicitações do povo, para em conjunto, buscar o crescimento e 

desenvolvimento do município. Destacou a importância do Projeto de Lei Nº 

054/2019, que estabelece, dentre outras coisas, a ampliação do número de 

horas-máquina gratuitas para a realização de serviços nas propriedades com as 

máquinas das Secretarias de Obras e Agricultura. O Vereador Diogene 

Biegelmeier esclareceu que é preciso realizar alguns ajustes técnicos no Projeto 

de Lei, que são necessários para a sua aprovação, sendo essa a função do Poder 

Legislativo. Disse que o projeto certamente é benéfico para a população e que 

tudo precisa estar correto para evitar qualquer contratempo, tanto para a 

administração municipal, como para cada um dos produtores novaboavistenses. 

Agradeceu a população presente na Sessão Ordinária, mesmo com o clima frio e 

chuvoso, colocando-se à disposição de todos. Concluiu o Vereador Diogene 

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

palavra; VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: Cumprimentou a todos e 

iniciou agradecendo a Vice-Prefeita Vanilde Dalcin pela participação nas Sessões 

Ordinárias. Agradeceu à representante da comunidade Marlene Koch pelas 

cobranças realizadas de melhorias para a Linha Maneador Baixo, justificando o 

andamento dos assuntos de interesse da sua comunidade. Sobre calçamento, 

disse haver um projeto pronto, desde o ano de 2015 (dois mil e quinze), a ser 

realizado com emenda parlamentar do Deputado Marcio Biolchi, de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) emenda que saiu, porém a pedido do Prefeito 



Municipal, optou-se pela aquisição do britador, que irá preparar as estradas 

para a construção de asfalto. Disse haver mais uma emenda do mesmo 

deputado, de mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a construção de 

calçamento na ligação de Nova Boa Vista com o Município de Barra Funda. 

Sobre a energia elétrica, destacou a realização de um levantamento da 

demanda da comunidade, com a elaboração do projeto de instalação de energia 

trifásica. Disse que, de acordo com a regulamentação da ANEEL (Agencia 

Nacional de Energia Elétrica) não é possível fazer a conversão da energia 

bifásica para trifásica de forma gratuita. Disse que o Gerente Regional da RGE 

(Rio Grande Energia) comprometeu-se em realizar a troca de toda a rede velha, 

que necessita reparos, sendo possível a instalação posterior de mais um fio, 

para atender a demanda. Sobre a necessidade de melhorar a qualidade do sinal 

de internet e telefone, acredita na necessidade de instalar uma torre em cada 

comunidade. Acredita que, para manter o jovem no interior, este precisa gozar 

dos mesmos privilégios dos jovens residentes nas cidades. O Vereador Ildo 

Cover disse que a cidade está bem estruturada e que as comunidades do 

interior necessitam mais infraestrutura. Disse que a renda da agricultura soma 

60 % (sessenta por cento) da renda do município, por isso o agricultor também 

merece asfalto, calçamento, energia e sinal de telefone e internet. Também 

comentou sobre a construção do Hospital Regional de Palmeira das Missões, 

que é uma grande conquista para a região norte do estado, uma obra que 

estava prestes a não se realizar, mas que está em andamento graças ao trabalho 

de diversos parlamentares da região, entre eles o vereador Ildo Cover de Nova 

Boa Vista/RS. Disse que este é mais um motivo para a construção de calçamento 

entre Nova Boa Vista/RS e Barra Funda/RS, para diminuir o tempo de 

deslocamento e desgaste dos veículos públicos e dos particulares. Destacou a 

promessa de emenda para a construção de calçamento através de emenda do 

Deputado Tarcísio Perondi, aquisição de um veículo e equipamentos para o 

CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), além de diversos outros 

recursos pleiteados por todos os parlamentares novaboavistenses, todos 

visando melhorias para a agricultura. Ademais, a comunidade de Linha 

Maneador Baixo receberá recursos de emendas impositivas da Câmara 

Municipal, para o que está sendo encaminhada a legalização das escrituras e 

averbação do pavilhão na matrícula da comunidade, que estará pronto assim 

que possível. Disse que esta comunidade nunca recebeu dinheiro público, 

devido às falhas na sua documentação, sendo que agora será possível realizar o 



contrato de comodato com o poder público para pleitear a troca do piso e do 

telhado do pavilhão. Deixou votos de pesar às famílias pelos falecimentos de 

Marcelo Angelo Grapiglia e Laureno Jost. Colocou-se à disposição de todos para 

lutar em prol de melhorias para a Comunidade de Maneador Baixo e toda a 

população municipal. Agradeceu a confiança dos seus eleitores e disse que vai 

continuar lutando pelo progresso do município, elogiando o trabalho da Câmara 

de Vereadores como um todo, que, inclusive, tem conseguido mais recursos do 

que o Prefeito Municipal. Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR CLEBER 

BADIN – Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e iniciou agradecendo os 

votos recebidos na comunidade de Maneador Baixo e destacando a importância 

de realizar as Sessões Ordinárias no interior. Também destacou o bom 

acolhimento da comunidade, inclusive participando do time do Esporte Clube 

Gauchinho. Falou sobre a limpeza das laterais do acesso asfáltico, sendo que 

não é possível ficar tanto tempo sem realizar este serviço. Falou que o Projeto 

de Lei Nº 056/2019 trata de um crédito para a contratação de empresa para 

realizar tal limpeza. O Vereador Cleber Badin também cobrou do Prefeito 

Municipal a limpeza das estradas gerais do município e melhorias no 

calçamento da Linha Perau. Destacou as cobranças da população sobre o 

atendimento das promessas constantes no plano de governo da administração, 

sendo que está em tramitação o Projeto de Lei que visa ampliar para 06 (seis) o 

número de horas-máquina gratuitas para as propriedades rurais, a fim de 

beneficiar a agricultura, dada a sua importância na geração da renda do 

município. Falou que a administração adquiriu uma retroescavadeira Caterpillar, 

no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), com recursos de 

emenda parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos. Em aparte o Vereador 

Neuri Staggemeier disse acreditar ser importante frisar que, além desta 

emenda, também conseguiram, através do Deputado Giovani Cherini, a verba 

necessária para a construção do Centro de Convivência do Idoso, projeto 

ambicioso e muito esperado pela comunidade. O Vereador Cleber Badin elogiou 

o trabalho de todos os vereadores na busca de recursos, que somaram mais de 

R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Convidou a comunidade para a rodada 

final do campeonato de bocha atirada, na cancha do munícipe Gilberto Zwirtes, 

no domingo dia 30-06-2019 (trinta de junho de dois mil e dezenove). 

Parabenizou as equipes Master e Super Master de Nova Boa Vista pelos títulos 

recebidos no Campeonato Regional, que dão uma verdadeira demonstração de 

garra e força de vontade. Destacou a formalização da parceria entre o Poder 



Executivo e a ACISA (Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária 

De Nova Boa Vista) para a realização da 8ª (oitava) Kolonie Fest, sendo que em 

breve estará sendo divulgada toda a sua programação. Concluiu o Vereador 

Cleber Badin. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Cumprimentou a 

todos destacando a alegria em receber a vice prefeita nas Sessões Ordinárias, 

solicitando também a participação do Prefeito Municipal. Deixou votos de pesar 

à família Grapiglia pelo falecimento de Marcelo Angelo Grapiglia, um munícipe 

alegre e querido por todos, que merece ser lembrado para sempre. Também 

destacou a alegria em perceber pessoas de idade avançada que ainda tem 

ânimo para trabalhar e se divertir, sendo muito triste quando pessoas novas são 

acometidas por enfermidades. Elogiou o trabalho e esforço do Vereador Ildo 

Cover na busca por melhorias para a comunidade e para o município como um 

todo. Disse ser testemunha do trabalho incansável em prol de verbas para 

calçamento e melhorias da rede de energia, entre outras necessidades. O 

Vereador Ido José Fritzen disse que está em negociação com o seu deputado 

para o encaminhamento de uma emenda de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), a serem investidos na construção de calçamento para viabilizar a ligação 

com o Município de Chapada/RS. Acredita que, para receber recursos, é preciso 

batalhar. Disse que sempre gostou de visitar a comunidade de Maneador Baixo, 

comunidade em que participa desde a sua infância, relembrando a realização de 

vários piqueniques no campo do Esporte Clube Gauchinho quando ainda era 

criança. Sobre a realização da 8ª Kolonie Fest, pediu urgência na divulgação e 

distribuição dos folders, pois muita gente questiona sobre a realização ou não 

do evento, tendo em vista ainda não estar sendo divulgado. Colocou-se à 

disposição da comunidade, pois não há distinção entre cidade ou interior. Disse 

que, como vereador, representa o município como um todo, fazendo tudo o 

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

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

presentes, parabenizando a vice prefeita pela participação, diferentemente do 

Prefeito Municipal que só participa quando convocado. Elogiou a fala da 

representante da comunidade Marlene Koch, pelas reivindicações, porque 

acredita que este é um direito da comunidade. Destacou a importância de 

trazer os anseios do povo até os vereadores, que são seus representantes. 

Sobre os pedidos de melhorias na rede elétrica, destacou o empenho do 

Vereador Ildo Cover, mas relembrou a realização de uma reunião no ano de 

2017 (dois mil e dezessete) na Câmara de Vereadores, em que participaram 



autoridades, comunidade e um representante da RGE (Rio Grande Energia), que 

destacou estar havendo um aumento significativo da demanda por energia 

elétrica, considerando o aumento no uso de aparelhos elétricos, por isso que as 

melhorias da rede elétrica estarão sendo realizadas de forma gradativa ao longo 

dos anos, a fim de assegurar o cumprimento das necessidades da população. O 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo elogiou o trabalho da atual composição 

legislativa novaboavistense pela intensa busca de recursos para as melhorias 

municipais. Disse que, em Nova Boa Vista, atualmente, não há distinção entre 

situação e oposição, sendo que todos os vereadores estão empenhados em 

trabalhar em prol do crescimento e desenvolvimento da cidade. Informou o 

recebimento de uma emenda parlamentar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

para custeio na área da saúde do então deputado Ronaldo Nogueira, pleiteado 

pelo Deputado Estadual Dirceu Franciscon, ambos do PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro). Gilmar informou que estes Deputados encaminharam emendas no 

ano de 2017, (dois mil e dezessete), 2018 (dois mil e dezoito) e 2019 (dois mil e 

dezenove), por isso falou que é preciso valorizar quem, de fato, valoriza o 

Município de Nova Boa Vista/RS, considerando que os Deputados Pompeo de 

Matos e Giovani Cherini, em toda a história novaboavistense encaminharam 

uma ou duas emendas parlamentares. Gilmar acredita que os Deputados 

precisam estar conscientes que, embora haja um pequeno volume de votos nos 

municípios pequenos, cada eleitor tem a sua importância e um voto pode ser 

determinante para a eleição ou não do candidato. Em aparte o Vereador Ildo 

Cover também ressaltou a importância das emendas impositivas da Câmara, 

destinadas para auxílio em exames na Secretaria da Saúde, além de que no ano 

de 2020 (dois mil e vinte), algum valor será destinado ao Hospital Comunitário 

de Sarandi/RS, para assegurar o atendimento da população novaboavistense. 

Ildo Disse que, não fosse os vereadores, certamente Nova Boa Vista/RS não 

estaria realizando tantos e importantes investimentos. O Vereador Gilmar 

Martinazzo citou diversas emendas encaminhadas pelos Deputados Marcon, 

Covatti, Ronaldo Nogueira, Ronaldo Santini, Geronimo Goergen, entre outros, 

além de recursos pleiteados nos ministérios, como por exemplo a reforma 

pretendida para o espaço da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) de Sarandi/RS, que vira a beneficiar a população de toda a região. 

Deixou votos de pesar aos familiares de Marcelo Grapriglia, Laureno Jost e 

Maria Hilga Fritzen. Gilmar disse que chegar à uma idade avançada com saúde é 

uma grande vitória. Informou a todos que, após 34 (trinta e quatro) anos de 



serviços prestados em prol da comunidade, hoje está aposentado, mas 

assegurou que o trabalho público foi uma grande escola em sua vida. Disse que 

sempre buscou dar o melhor em prol das pessoas novaboavistenses, sendo que 

através da política conseguiu expandir as possibilidades. Disse estar sempre à 

disposição de todos, buscando fazer saúde através da política, jamais fazer 

política através da saúde. Agradeceu a todos os colegas funcionários públicos, 

dizendo que todos estão no seu coração, tratando-os como se fossem membros 

de sua família. Disse ser grato por todos os ensinamentos e boas lembranças. 

Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR ANDRÉ BARP 

(TCHOLA) – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e iniciou dizendo ser um 

grande orgulho estar na comunidade do Gauchinho, onde residem parentes e 

amigos, local em que passou a sua infância e participa até hoje através de 

festas, futebol, bocha e demais atividades. Agradeceu aos votos recebidos na 

comunidade e comprometeu-se a seguir trabalhando em prol da população 

novaboavistense, independentemente de partidos ou alianças políticas. Pediu 

que a administração realize, além da limpeza, uma operação tapa-buracos no 

acesso asfáltico, importante para o recebimento de visitantes por ocasião da 8ª 

(oitava) Kolonie Fest, a fim de evitar possíveis acidentes. Informou a população 

que, após um pedido seu, o município estará recebendo no dia 10-07-2019 (dez 

de julho de dois mil e dezenove) o Gerente da Caixa Econômica Federal de 

Sarandi para tratar sobre programas e financiamentos habitacionais, em 

especial o Programa Minha Casa Minha Vida, para a qual todos os interessados  

estão convidados. Parabenizou as equipes Master e Super Máster de Nova Boa 

Vista/RS pela conquista do título no Campeonato Regional de Futsal. Disse que, 

há algum tempo, muitas categorias chegavam às rodadas finais dos 

campeonatos. Tchola acredita que a comunidade, especialmente os mais 

jovens, precisam valorizar o esporte, sugerindo uma punição para o atleta que, 

convocado, não se apresentar para jogar sem motivo fundamentado. Ainda 

assegurou que sempre sentiu orgulho em ser convocado para representar o 

Município de Nova Boa Vista/RS. Falou que é preciso ter humildade e valorizar a 

convocação. Comentou mais uma vez sobre a pesquisa administrativa 

contratada pelo Poder Legislativo, uma pesquisa espontânea onde a Câmara de 

Vereadores foi avaliada positivamente pela comunidade. Por isso assegurou a 

importância de todos os vereadores continuarem na luta em busca de emendas 

parlamentares. Disse ter orgulho de participar desta composição do Poder 

Legislativo. Falou que será apreciado pelos vereadores o projeto de Lei Nº 



055/2019, que trata do recebimento de emenda parlamentar do Deputado 

Covatti para reforma e ampliação dos Ginásios de Linha Perau e Linha 

Cachoeirinha. Também destacou o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para a locação de lonão para as agroindústrias durante a realização da 8ª 

Kolonie Fest junto a Secretaria da Agricultura do Estado com o secretário 

Covatti Filho, fruto da viagem realizada a Porto Alegre/RS juntamente com o 

Vereador Ildo Cover. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que a Câmara 

Municipal de Nova Boa Vista deu início à uma nova política em toda a região, 

demonstrando que o Poder Legislativo não é mero aprovador de projetos. Disse 

que agora os prefeitos estão valorizando a Câmara, e que devem estar cientes 

da representatividade do Poder Legislativo, que representa a totalidade dos 

eleitores, enquanto o Poder Executivo representa apenas a maioria. Acredita 

que deve haver respeito. O Vereador André Barp (Tchola) comentou sobre a 

vinda de mais ambulantes para a cidade. Disse que pretende convidar o Fiscal 

de Tributos de Nova Boa Vista/RS, para informar aos vereadores o que precisa 

fazer para evitar os prejuízos ao comércio local. Pediu que a população participe 

da Campanha do Agasalho, que é muito importante para as famílias carentes. 

Comentou sobre a importância do Projeto Vereador Mirim a ser apreciado pelos 

parlamentares. Disse estar ciente da importância de formar novas lideranças e 

transformá-las em práticas que virão a melhorar a qualidade de vida da cidade. 

Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier sugeriu a criação também do 

Programa Prefeito Mirim. O Vereador André Barp (Tchola) destacou que a 

população precisa participar mais dos Poderes Executivo e Legislativo, citando a 

possibilidade de participar da “Tribuna Livre”, além de apresentar Projetos de 

Lei de Autoria Popular. Concluiu o Vereador André Barp. 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. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053/2019: “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”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, o Projeto foi 

posto em votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 055/2019: “Abre Crédito Especial no 

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

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



resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. Os Vereadores Neuri 

Staggemeier e Gilmar Angelo Martinazzo solicitaram que os Projetos de Leis Nº 

055/2019 e 056/2019 fossem votados em bloco. Posto o pedido em votação, 

resultou: Aprovado por unanimidade o pedido verbal para votação em bloco. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 056/2019: “Abre Créditos Suplementares no 

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

discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, os Projetos 055/2019 e 

056/2019 foram postos em votação, resultando APROVADOS POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 058/2019: 

“Autoriza o Município de Nova Boa Vista a conceder o uso de 01 (um) vagão 

forrageiro basculante novo à entidade comunitária e dá outras providências”. 

Em discussão: Vereador Neuri Staggemeier: esclareceu aos expectadores que a 

cedência dos equipamentos se dá de acordo com a ata do Conselho 

Agropecuário, que definiu a cedência por meio de sorteio. Através deste 

Projeto, a Câmara apenas está confirmando a decisão deste conselho. Os 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

059/2019: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de 

01 (um) Fisioterapeuta previsto na Lei Municipal nº 1929/2018”. Em discussão: 

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

resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO Nº 005/2019: “Institui a Câmara Mirim no Município de Nova Boa 

Vista e estabelece normas para seu funcionamento”. Em discussão: Os 

pareceres foram favoráveis. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 008/2019: “Altera 

horário de realização de Sessões Ordinárias e dá outras providências”. Em 

discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. 5ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador Ildo Cover: Pediu ao Senhor Presidente se é possível passar a palavra 

para um representante da comunidade, caso haja interesse em esclarecer 

dúvidas. Vereador André Barp: Agradeceu às pessoas presentes, agradecendo 

também pela compreensão quanto à troca da data de sua realização. Pediu que 

os próximos Presidentes da Câmara continuem com essa prática, pois é muito 

importante levar os trabalhos do Poder Legislativo para perto das comunidades. 

Disse que a função do Vereador é muito importante pela aprovação dos 

Projetos de interesse das pessoas. Falou que, mesmo havendo críticas, tem 



orgulho em fazer parte da Câmara de Vereadores, sendo que todas as viagens 

realizadas trouxeram bons frutos. O povo tem uma arma poderosa nas mãos e 

deve cobrar um bom trabalho dos seus representantes. Convidou a todos para 

participar mais, indo até as Sessões ou encaminhando Projetos de autoria 

popular. 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 09-07-2019 (nove de julho de dois mil e 

dezenove) na Câmara Municipal de Nova Boa Vista, a partir das 18h30min. 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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