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Ata Nº 012/2019 da Décima Segunda Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos vinte e três dias do mês de julho de dois 

mil e dezenove (09-07-2019). Na Sala de Sessões Alfredo Ivo Liell da Câmara de 

Vereadores de Nova Boa Vista, às dezoito horas e trinta minutos (18h30min), 

reuniram-se 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 011/2019 da Sessão Ordinária do dia nove 

de julho de dois mil e dezenove (09-07-2019), 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 012/2019.  2ª FASE DA SESSÃO:  GRANDE 

EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR ILDO COVER – 

Bancada do MDB: Saudou a todos e iniciou desejando uma boa gestão aos 

Vereadores, Prefeito e vice-Prefeito Mirim, desejando que este incentivo fara 

com que, no futuro algum destes jovens esteja participando ativamente dos 

Poderes Executivo e Legislativo. Parabenizou todos os envolvidos com esse 

importante projeto. Pediu à Secretaria de Obras que refaça o aterramento na 

propriedade de Euclides Rupollo, local perigoso tendo em vista o intenso 

trânsito naquela estrada. Na condição de produtor de leite, comentou sobre as 

Normativas 76 e 77, que acredita ser uma seleção de produtores, pois os menos 

estruturados não conseguirão manter-se na atividade. O Vereador disse que é 

preciso investir e qualidade, porém é impossível ao produtor aumentar a 

qualidade se não tiver bons preços. Disse que tem mais de 40 (quarenta) anos 

na atividade leiteira, sendo um dos pioneiros no município de Nova Boa Vista, 

porém hoje quase sente vergonha de sua atividade. Relembrou que no início de 

sua atividade, vendia 01 (um) litro de leite e adquiria 01 (um) litro de óleo 

diesel; vendia 02 (dois) litros de leite e adquiria 01 (um) litro de gasolina. 

Destacou que adubo e ração receberam vários aumentos de preço, enquanto o 



leite segue no mesmo patamar. Alertou a população e autoridades que, queijo, 

ricota, iogurte, nata, sorvete, bala, bolos, cucas... todos são produzidos a partir 

do leite, por isso que a sociedade necessita dos produtores para sobreviver. 

Trata-se de uma atividade complicada, exercida abaixo de chuvas, frio, sol 

quente, que necessita o trabalho de toda uma família, e que, hoje, ainda sofre 

com as constantes quedas de preço, além de que o comprador é quem decide o 

preço que quer pagar. Disse que os produtores precisam de respeito, 

necessitam de garantia do preço mínimo, maior controle sobre a importação e 

auxílio para investimentos, pois se abandonarem a atividade, todo o trabalho de 

uma vida inteira estará perdido. Lançou um desafio às autoridades que exigem 

qualidade e diminuição de custos de produção. Colocou a sua propriedade à 

disposição para alguém demonstrar se isso é possível, como é que se faz para 

ganhar dinheiro produzindo leite nos dias atuais. O Brasil tem mais de 1.200.000 

(um milhão e duzentos mil) produtores, representados por 69.579 (sessenta e 

nove mil, quinhentos e setenta e nove) políticos, dentre Prefeitos, Vereadores, 

Senadores e Deputados. Acredita que os trabalhadores necessitam o apoio das 

lideranças políticas. Relembrou que, no ano passado, foi realizada uma reunião 

no Município de Palmeira das Missões, onde foi constituída uma Comissão, que, 

à princípio, surtiu efeitos, porém com o passar do tempo, continuou-se com a 

importação e o preço voltou a cair. Disse que, produtores, políticos, 

empresários e consumidores precisam unir-se. Clamou que sejam utilizadas as 

redes sociais, curtindo e compartilhando vídeos, pois apenas assim será possível 

sensibilizar as autoridades para acatarem as solicitações. Concluiu o Vereador 

Ildo Cover. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a 

todos e agradeceu a presença de quem participava da sessão, que demonstra o 

interesse em conhecer e participar do Poder Legislativo Municipal. Parabenizou 

os Vereadores Mirins pela sua eleição. Pediu que a administração tome as 

providências necessárias na área verde do Loteamento Pôr-do-Sol, um serviço 

rápido e fácil que está causando transtornos para aquela comunidade. Disse que 

o Prefeito Municipal prometeu realizar o serviço e até agora nada foi feito. 

Sobre a produção leiteira, disse conhecer a atividade, pois nasceu e se criou na 

agricultura. Também disse que a solução está e sempre esteve nas mãos da 

população, através do voto. Disse que basta escolher um governo que defenda 

a classe dos trabalhadores, que invista em políticas públicas visando beneficiar 

os que mais precisam. Disse que todos sabem que isso aconteceu nos governos 

de Lula e Dilma. Naquela época a fome foi erradicada do país, sendo que agora 



ela está de volta. Além de permitir que a população passe fome, além de pagar 

mal quem produz o alimento, o governo está liberando mais e mais agrotóxicos 

para envenenar a população. Disse que está claro que o governo Bolsonaro não 

trouxe nada de bom para a população em geral, que precisa perceber isso, pois 

quanto maior a demora, maiores serão os prejuízos. O Vereador Diogene 

Biegelmeier disse que não basta apenas reclamar, que é preciso tomar alguma 

atitude, ainda porque a maioria da população contribuiu para chegar nesta 

situação. Colocou-se à disposição para auxiliar naquilo que for preciso, pois 

sempre defendeu e lotou pelos interesses dos trabalhadores da cidade do 

campo, e assim pretende continuar até o fim de sua vida política. Concluiu o 

Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR LUIS DESINGRINI – Bancada do PTB: 

Não fez uso da palavra; VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: 

Cumprimentou a todos os presentes e iniciou agradecendo e parabenizando aos 

alunos que participaram do processo de escolha do Prefeito, vice-Prefeito e 

Vereadores mirins. Parabenizou o Presidente do Poder Legislativo, Vereador 

André Barp por ter colocado esta ideia em prática e disse aos jovens que são o 

futuro do município, estado e do país. Destacou que a administração faz o 

possível para garantir o melhor futuro à todos, disponibilizando transporte 

escolar na porta de casa, gratuidade do transporte universitário, uniformes 

escolares, entre outros. Comentou sobre os últimos ajustes para a realização da 

8ª (oitava) Kolonie Fest, anunciando a venda de todos os stands, 80 (oitenta) na 

parte interna e 24 (vinte e quatro) externa, além da praça de alimentação. 

Parabenizou todos os comerciantes, principalmente os associados à ACISA 

(Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Nova Boa Vista) 

que tem a gratuidade do seu espaço, pagando-se apenas a taxa de limpeza. 

Agradeceu aos expositores do gado leiteiro e parabenizou a Secretaria da 

Agricultura e Emater-RS/ASCAR (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural) pela organização da exposição. Agradeceu aos patrocinadores e 

apoiadores. Convidou a todos para participar do 2º (segundo) Concurso de 

Vinhos Artesanais e Coloniais, a ser realizado no dia 25-07-2019 (vinte e cinco 

de julho de dois mil e dezenove), na parte superior do Ginásio Padre Urbano 

Maldaner, juntamente com a realização de um café colonial. Parabenizou a 

administração pela realização do concurso, assim como parabenizou a todos os 

produtores. Destacou a realização de licitação a construção de asfalto no novo 

acesso à comunidade de Linha Mirim, no valor de R$ 292.000,00 (duzentos e 

noventa e dois mil reais), verba recebida por meio de emenda parlamentar do 



Deputado Alceu Moreira, pleiteada pelo empresário Wlademir Dallbosco. 

Também destacou a licitação para a construção de, em torno de 3,5 km (três 

quilômetros e quinhentos metros) de asfalto no interior, somando R$ 

998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais) recursos provenientes do 

financiamento junto com a Caixa, no âmbito do programa FINISA. Cleber disse 

ser favorável em usar esse dinheiro para a construção de asfalto em todas as 

comunidades, pois sabe da importância da agricultura para a sobrevivência do 

município de Nova Boa Vista. Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR IDO 

JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e parabenizou todos os 

envolvidos com a escolha do Prefeito, vice-Prefeito e Vereadores mirins, pois é 

um projeto muito importante para a compreensão da política pela juventude. O 

Vereador disse que, na sua época, não haviam essas oportunidades, por isso só 

passou a compreender a política após a sua primeira eleição, com muito esforço 

e dificuldades. Acredita que na infância é que se tem os maiores aprendizados, 

além de destacar a importância do apoio familiar. Destacou a certeza do 

sucesso na realização da 8ª (oitava) kolonie Fest, dada a organização e 

comprometimento da comunidade nova-boa-vistense. Destacou que fará o 

possível para participar dos eventos, conciliando com os problemas que está 

enfrentando. Deixou votos de pesar às famílias Locatelli e Favero pelo 

passamento dos entes queridos. Comentou sobre a melhoria das estradas após 

a aquisição do britador, porém solicitou que a máquina seja instalada em outro 

local, para evitar contratempos. Disse estar surpreso com o recebimento de 

uma emenda parlamentar para a Secretaria da Saúde de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) do Deputado Geronimo Guergen. O Vereador disse que o 

mesmo parlamentar ainda prometeu o encaminhamento de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) para a construção de calçamento. Ido José Fritzen disse 

que os vereadores precisam buscar recursos e fiscalizar a sua aplicação, em 

conjunto com a população. Disse que os Vereadores mirins também podem 

tentar contato com Deputados para solicitar melhorias e verbas. Desejou a 

todos um boa feira e colocou-se à disposição para auxiliar a comunidade naquilo 

em que for útil. Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. VEREADOR GILMAR 

ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou a todos dizendo ser 

um dia especial, pela instalação da Câmara Mirim. Parabenizou os 

organizadores, todos os alunos participantes, especialmente os eleitos, que 

demonstram uma posição de destaque, como possíveis representantes da 

comunidade. Destacou que, para os Vereadores Municipais, é muito gratificante 



poder ensinar novas lideranças, dando-lhes dicas do funcionamento e da 

organização dos poderes públicos. Colocou-se à disposição para auxiliar no que 

for possível. Disse que teve acesso há algumas redações, percebendo que Nova 

Boa Vista terá bons representantes no futuro. Comentou sobre uma 

Recomendação encaminhada ao Poder Executivo, na qual solicita que este 

busque uma forma de auxiliar nas atividades desenvolvidas pelo CLJ (Curso de 

Liderança Juvenil), pelo bem que este projeto faz para a sociedade, evitando 

que os jovens tomem maus caminhos, como o das drogas, por exemplo. Elogiou 

o trabalho realizado pelos “tios do CLJ”, que cuidam dos jovens com muito 

comprometimento, merecendo alguma forma de apoio do poder público, 

disponibilizando transporte, aulas de música, entre outras. Em aparte o 

Vereador Cleber Badin disse que está sendo elaborada a programação para a 

“Semana da Juventude”, que acontecerá na última semana do mês e acredita 

que o CLJ deve ser parceiro pelo bom trabalho desenvolvido. Sobre os 

problemas enfrentados pelos produtores de leite, reforçou a informação de que 

qualquer pessoa necessita desse produto para sobreviver. Disse que não é 

correto 12 (doze) litros de leite ter o mesmo valor que uma garrafa de cerveja. 

Disse que o Deputado Aloísio Classmann já buscou a criação de uma tabela de 

preço mínimo para o leite, o que ainda não se concretizou. Em aparte o 

Vereador Ildo Cover disse que o agronegócio é o setor mais importante no 

Brasil, pois ele é quem mantém a balança comercial do país. Disse que em 

outros países os produtores são amparados com juros subsidiados, com 

máquinas baratas e poucos juros. Acredita que é possível produzir mais barato, 

desde que existam incentivos públicos. Em aparte o Vereador Neuri 

Staggemeier disse que todas as soluções dependem de vontade política. 

Acredita que os governos precisam ter pessoas qualificadas e dispostas a 

valorizar o setor leiteiro e do agronegócio. Em aparte o Vereador Diogene 

Biegelmeier disse concordar, em parte, com os colegas vereadores. Falou, 

todavia, que não é o agronegócio quem necessita o apoio governamental, 

porque a produção agrícola e agropecuária também é formada por produtores 

grandes e poderosos. Diogene explicou que devem haver incentivos para a 

agricultura familiar, de subsistência, porque os pequenos produtores produzem 

o alimento que vai para a mesa dos brasileiros, estes merecem e necessitam 

auxílios. Finalizando o seu discurso, Gilmar Martinazzo deixou votos de pesar à 

família Favero, lamentando o fato de não haver o devido reconhecimento por 

parte do Poder Executivo e da AFM (Associação dos Funcionários Municipais), 



tendo em vista os vários anos de colaboração do servidor Ismael Favero, que 

prestou relevantes serviços para a comunidade novaboavistense.  Desejou uma 

boa Kolonie Fest à toda comunidade. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e 

iniciou agradecendo a presença dos expectadores. Parabenizou ao Prefeito, 

vice-Prefeito e Vereadores Mirins que tiveram as suas redações selecionadas, 

recebendo merecidas homenagens. Parabenizou o Presidente Vereador André 

Barp que, juntamente com o Assessor Jurídico Dr. Maiquel Adam, a Secretaria 

da Educação Carla e os educadores da Escola santos Anjos colocaram em prática 

esse importante projeto. O Vereador Sandro disse que a posse dos Vereadores 

Mirins foi muito emocionante, que relembrou a sua posse e trouxe à tona as 

dificuldades enfrentadas para trazer os jovens para a política. Sandro disse que 

a sua candidatura foi um desafio e que dela trouxe muitos aprendizados. 

Destacou que os políticos são passageiros e que a formação de novos líderes é a 

melhor forma de garantir a continuidade dos trabalhos. Sobre o CLJ, acredita ser 

importante auxiliar o Projeto, porque esse grupo de jovens traz diversas alegrias 

para a comunidade e deixam boas perspectivas de futuro. Acredita na 

necessidade de elaborar bons projetos para a semana da juventude de 2019 

(dois mil e dezenove). Convidou a todos para a 8ª (oitava) Kolonie Fest, que tem 

perspectivas de uma grandiosa feira, inovada e melhorada a cada edição. 

Destacou que, com a colaboração do tempo, certamente a população 

participará em grande escala. Concluiu o Vereador Sandro Simon. VEREADOR 

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

jovens e alunos do município, que, a partir desta data, tem a oportunidade de 

entender melhor o funcionamento da política. Parabenizou aos pais pelo apoio, 

pois é na família que deve haver a preparação da criança para o futuro. Disse 

que educação se aprende em casa e que a escola é a responsável apenas pela 

alfabetização. Disse aos alunos que a Câmara de Vereadores dará todo o apoio 

necessário, destacando que todo começo é difícil, mas com o passar do tempo, 

desenvolvendo uma sequência de atividades, tudo vai se acertando, pois assim 

é a nossa vida, repleta de desafios. Este é a grande missão de um vereador, 

conhecer as necessidades e dificuldades e para elas buscar as devidas soluções. 

Neuri Staggemeier disse que tudo se passa através da política, que não se faz 

apenas com palavras bonitas, mas com vontade e cobrança de resultados. Neuri 

disse que, se no Uruguai o governo consegue resolver o problema da crise do 

leite, no Brasil só não se resolve porque o governo brasileiro não quer, porque 



lhe falta vontade política. Parabenizou a Secretaria da Educação e ao Presidente 

do Poder Legislativo pela realização do Programa Câmara Mirim, aos alunos que 

escreveram as suas redações, principalmente aos eleitos. Pediu que os pais 

continuem incentivando seus filhos a participarem ativamente nas 

comunidades. Pediu a instalação de uma boca de lobo perto da propriedade do 

munícipe Irineu Meurer na Rua Padre Urbano Maldaner, pois a água escorre até 

o final da rua pela falta do devido local para seu escoamento. Pediu que sejam 

emendados os tubos de bueiros na estrada geral perto da propriedade de 

Floribaldo Sommer em Linha Cachoeirinha, local que está muito perigoso. 

Parabenizou a Secretaria de Obras pelo belo trabalho de recuperações das 

estradas com brita. Disse que é importante noticiar o que acontece de bom na 

administração. Disse que pediu várias vezes a aquisição do britador, também 

pediu para que, juntamente com a estrada geral, todas as entradas de 

propriedades, aproveitando o deslocamento das máquinas. Parabenizou 

colonos e motoristas, dizendo ter orgulho em ter se criado no interior, 

trabalhando na roça, por muitos anos sem sequer ter energia elétrica em casa. 

Sabe das dificuldades enfrentadas por essas duas classes de trabalhadores, 

sendo inaceitável que o colono não pode escolher o preço de seus produtos, 

diferentemente de outras profissões. Disse que seguirá na luta, como 

representante das comunidades, para a construção de boas estradas, 

disponibilização de bom sinal de internet, entre outras vantagens ao interior. 

Convidou a todos para a festa da Comunidade Evangélica São João de Linha 

Jaboticaba, no dia 11-08-2019 (onze de agosto de dois mil e dezenove). 

Parabenizou o Sr. Erno Liell que assumiu a presidência da ACISA (Associação 

Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Nova Boa Vista), pessoa 

competente para a qual desejou muito sucesso. Concluiu o Vereador Neuri 

Staggemeier. VEREADOR ANDRÉ BARP (TCHOLA) – Bancada do PP: 

Cumprimentou a todos e iniciou parabenizando os Vereadores Mirins, 

destacando a importância do projeto. Também relembrou a edição da Lei 

Municipal nº 1.982/2018, de sua autoria, que institui a “Semana Municipal do 

Legislativo nas Escolas”. Quanto mais se investe e trabalha em prol de 

educação, maior é o crescimento do município, disse. Ao lado da educação, 

saúde também deve ser uma prioridade, destacando a preocupação do Poder 

Legislativo, que viabilizou o repasse das emendas impositivas para auxílio em 

exames e consultas no posto de saúde. Pediu que a Secretaria da Saúde informe 

a população que está recebendo auxílio financeiro repassado pela Câmara 



Municipal das emendas impositivas. O Vereador Tchola também assegurou que, 

a cada ano, pela gestão pautada na economicidade, a Câmara Municipal devolve 

recursos ao Poder Executivo, que os utiliza em obras, mas nunca é devidamente 

esclarecido para a população, fazendo parecer que todas as obras advém da 

gestão do Poder Executivo. O Vereador é muito importante dentro do 

município, pela fiscalização e pela busca de recursos. Tchola destacou que em 

Nova Boa Vista, indiferente de partidos, todos vereadores estão engajados na 

busca de melhorias para a comunidade. Disse que, ao final de sua gestão, fará 

uma recomendação ao Poder Executivo para este informar à população como 

serão investidos os valores devolvidos pelo Legislativo. Em aparte o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo disse que a Câmara entrou em acordo sobre as 

emendas impositivas, para a destinação de 50% (cinquenta por cento) para 

Saúde, mas nunca um munícipe foi informado que sua consulta ou exame 

estava sendo custeada por recursos de emendas impositivas. Gilmar disse que 

isso é uma demonstração da falta de vontade política anteriormente citada. Em 

aparte o Vereador Ildo Cover disse que a principal causa da dificuldade em 

formar novas lideranças políticas é porque os prefeitos não tem coerência e 

hombridade para divulgar a participação dos vereadores nas conquistas de 

verbas para realização de obras. Por mais árduo que tenha sido o trabalho do 

vereador, quem recebe todos os méritos é o prefeito, disse Ildo. O Vereador 

André Barp (Tchola), prosseguindo com seu discurso, informou a população que 

o município recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais) do Secretário Covatti Filho 

para custear gastos da agricultura familiar na realização da Kolonie Fest. 

Também informou a perfuração de 02 (dois) novos poços artesianos na Linha 

Cachoeirinha e Linha Furini, com recursos do estado. Parabenizou o Assessor 

Jurídico Maiquel Adam pelo auxílio nas demandas municipais, elogiando-o pela 

intervenção junto ao DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) 

para a realização de tapa buracos e reparos na sinalização do acesso asfáltico, 

sendo que ficou agendada para os próximos dias a realização de pintura em 

toda a sua extensão. Parabenizou os professores das escolas nova-boa-

vistenses, dizendo que a educação de Nova Boa Vista é de primeira qualidade. 

Acredita que o crescimento de uma comunidade só é possível através de uma 

educação de qualidade. Sobre a 8ª (oitava) Kolonie Fest disse que a Câmara de 

Vereadores é parceira, auxiliando com R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

publicidade. Disse que a feira é do povo e que todos devem estar engajados 

para ser um evento de sucesso. Disse ao Vereador Ildo Cover que pode ficar 



tranquilo sobre a questão do leite, assegurando que vai cobrar do Secretário 

Covatti Filho que tome as devidas providências. Tchola disse que é preciso 

prometer e cumprir. Disse que muitos deputados se venderam na votação da 

reforma da previdência, que trará prejuízos para a população, por isso os 

vereadores precisam seguir cobrando. Em aparte o Vereador Diogene 

Biegelmeier sugeriu a impressão de uma lista de como votaram os deputados 

gaúchos na reforma da previdência e prendê-la na parede da Câmara, para a 

população reconhecer quem quer manter e quem pretende acabar com a 

aposentadoria do povo. O Vereador Tchola pediu apoio da população para a 

realização do jantar da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de 

Sarandi. Disse que as doações podem ser realizadas diretamente no Açougue 

Merten e na Casa de Carnes Justen. Toda doação será de grande importância 

para a instituição. Relembrou que esta entidade acolhe muitos alunos nova-

boa-vistenses, realizando um trabalho humanitário e muito difícil, merecendo, 

com certeza o apoio de toda a comunidade. Parabenizou colonos e motoristas 

pela passagem do seu dia. Acredita que as duas classes são muito importantes, 

produzindo e transportando alimentos, mas infelizmente vem recebendo cada 

vez menos os valores de seus trabalhos. Disse esperar a realização de uma 

excelente Kolonie Fest, que tem crescido consideravelmente desde a sua 

primeira edição, tornando-se uma das maiores da região. Convidou a população 

para a escolha do melhor vinho artesanal, uma recomendação sua realizada no 

ano passado, que acontecerá na quinta-feira, além das demais programações ao 

longo do evento. Desejou uma boa gestão aos Vereadores Mirins e que possam 

se tornar políticos sérios e com caráter, que possam dar bons exemplos para o 

restante da sociedade. Concluiu o Vereador André Barp (Tchola). 3ª 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. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 066/2019: “Abre Créditos Suplementares 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. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 067/2019: “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. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 



011/2019: “Autoriza a viagem de 02 Vereadores a Brasília/DF”. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 012/2019: “Altera data de realização de 

sessão ordinária e dá outras providências”. Em discussão: Os pareceres foram 

favoráveis. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE DA 

SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Ildo Cover: Solicitou que o Poder 

Legislativo elabore Ofício a fim de sensibilizar Deputados, Produtores e 

autoridades para buscar uma solução para a crise da bacia leiteira. Disse que o 

Ofício seria entregue para os Deputados que estiverem presentes na abertura 

da 8ª Kolonie Fest. Acredita na necessidade de todos unir-se e mobilizarem-se, 

para realizar um grande movimento. Levantou a possibilidade de criar um grupo 

para disponibilizar informações à comunidade sobre a crise, que considera uma 

“tragédia”. Criticou a falta de mobilização, principalmente dos prefeitos. 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 06-08-2019 (seis de agosto 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. 

 

                     André Barp                         Diogene Biegelmeier 

   Presidente do Poder Legislativo    Secretário do Poder Legislativo 


