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Ata Nº 013/2019 da Décima Terceira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos seis dias do mês de agosto de dois mil e 

dezenove (06-08-2019). 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 012/2019 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

três de julho de dois mil e dezenove (23-07-2019), 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. 2ª FASE DA SESSÃO:  GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os 

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

uso da palavra; VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Cumprimentou a 

todos e iniciou agradecendo a presença do munícipe Maurício Petry, que 

realizou um convite à toda população para a festa em Linha Jaboticaba. 

Agradeceu à representante da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) de Sarandi, Senhora Claudia Goerk, convidando para o jantar da 

entidade no dia 23-08-2019 (vinte e três de agosto de dois mil e dezenove). 

Agradeceu, também, a presença da representante da 15ª (décima quinta) 

Coordenadoria Regional de Saúde de Palmeira das Missões, Senhora Rejane 

Guimarães, tirando dúvidas sobre o funcionamento da Ouvidoria do SUS 

(Sistema único de Saúde). Destacou a realização da 8ª (oitava) Kolonie-Fest, que 

foi um sucesso, agradecendo a presença do público, mesmo sem a total 

colaboração do tempo. Parabenizou os organizadores e todos que colaboraram 

para a realização da Feira. Agradeceu ao Presidente da ACISA (Associação 

Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária) de Nova Boa Vista que teve 

importante papel na viabilização do evento. Elogiou as atividades realizadas 

pela Secretaria Municipal de Agricultura e Emater-RS/ASCAR, tais quais o 



Concurso de Vinhos Artesanais, parabenizando todos os participantes e 

destacando a boa qualidade dos vinhos artesanais produzidos em Nova Boa 

Vista. Agradeceu e parabenizou todos os produtores que participaram da 

exposição do gado leiteiro. Disse que as atividades que seriam desenvolvidas 

pelo CTG Porteira Aberta foram canceladas pelo mau tempo, mas assegurou 

que em breve será agendada nova data para realização das provas campeiras. 

Agradeceu apoiadores e patrocinadores do evento. O Vereador Cleber Badin 

disse que conversou com a Secretária da Educação sobre a realização da 

Semana Municipal da Juventude e sobre a participação da ANEU (Associação 

Novaboavistense de Estudantes Universitários) e do CLJ (Curso de Liderança 

Juvenil). Disse que serão realizadas diversas atividades no dia 24-08-2019 (vinte 

e quatro de agosto de dois mil e dezenove), dia denominado “Arrastão da 

Juventude”. Haverá a concentração no ginásio da escola, além de uma 

caminhada no município com recolhimento de donativos para entidades 

assistenciais e após um almoço, aberto para toda a população. Destacou que a 

intenção é fazer algo diferente, um dia marcante para o município. Em aparte o 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo agradeceu pelo atendimento da sua 

recomendação sobre a participação do CLJ nas atividades organizadas pelo 

município e sugeriu que os donativos e produtos não perecíveis arrecadados 

sejam destinados para a APAE de Sarandi, tendo em vista o atendimento de 

diversos alunos nova-boa-vistenses nessa instituição. O Vereador Cleber Badin 

informou a todos a realização da fase eliminatória do Festival Regional da 

Canção Região da AMZOP (Associação dos Municípios da Zona da Produção), no 

dia 13-09-2019 (treze de setembro de dois mil e dezenove, no Ginásio Padre 

Urbano Maldaner. Pediu que todos os interessados realizem as suas inscrições, 

destacando que cantar é um dom muito bonito, que precisa ser valorizado. 

Parabenizou todos os educadores do município pelo seu dia, dizendo que esses 

profissionais são muito importantes para o desenvolvimento da sociedade. 

Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do 

PP: Não fez uso da palavra. VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – 

Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e iniciou comentando sobre a 

importância da família, de acordo com a explanação do munícipe Maurício 

Petry. Agradeceu à Senhora Claudia Goerk pelo convite realizado à toda 

comunidade para participar do Jantar da APAE de Sarandi. Gilmar destacou que 

participa do evento todos os anos. Também destacou que está trabalhando para 

conseguir a liberação para construção da nova sede desta entidade. Disse que 



fará um pedido para a bancada gaúcha para conseguir o recurso via ministério, 

viabilizando a ampliação da entidade que, atualmente, conta com 103 (cento e 

três) alunos. Com respeito à 8ª (oitava) Kolonie Fest, disse que o evento foi 

novamente um sucesso. Repassou um pedido para a próxima comissão 

organizadora, analisar a possibilidade de instalar bancos na parte externa, para 

melhor acomodar os visitantes da feira, principalmente idosos. Pediu também a 

destinação prioritária dos espaços para expositores do comércio, porque 

haviam muitos espaços destinados a venda de produtos importados do 

Paraguay, muitos com pouca qualidade. Desejou um feliz dia dos pais a todos os 

pais. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR SANDRO 

SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou parabenizando o Assessor 

Jurídico Dr. Maiquel Adam pelas tratativas com o DAER (Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem) para a realização da pintura do acesso 

asfáltico municipal. Destacou a necessidade de toda a comunidade empenhar-

se em manter a rodovia em boas condições pois todos lembram as dificuldades 

enfrentadas pela população antes da realização dessa obra. Sobre a 

reivindicação do Vereador Gilmar Angelo Martinazzo, também acha importante 

realizar a instalação de bancos na parte externa da feira para melhor acomodar 

os visitantes, pois é preciso avançar de acordo como vão surgindo as 

necessidades. O Vereador Sandro disse que a organização está de parabéns, 

pois são grandes as dificuldades enfrentadas para realização de um evento 

desse porte. Acredita na necessidade de parabenizar todas as pessoas que 

fizerem a fazem parte da organização da Kolonie Fest, desde a primeira 

administração. Comentou sobre a presença do Presidente da FUNASA 

(Fundação Nacional de Saúde) Ronaldo Nogueira, que recebeu as solicitações do 

partido, em especial perfuração de poços e renovação de redes de água nas 

comunidades que necessitam, especialmente Linha Cachoeirinha. Disse que é 

um recurso de aproximadamente R$ 1.000,00 (um milhão), sendo que o projeto 

será cadastrado assim que o Ministério liberar. Pediu que a administração 

auxilie com a elaboração do Projeto, pois a comunidade necessita de instalação 

de agua e saneamento de qualidade. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo pediu que a administração municipal, quando da elaboração do 

projeto, o realiza na presença dos vereadores, pois também são conhecedores 

das necessidades da comunidade. Acredita na necessidade de haver mais 

comunicação, para aprimorar a realização dos serviços municipais. O Vereador 

Sandro Simon disse que a comunicação entre os Poderes Executivo e Legislativo 



deve ser aprimorada a todo tempo. Acredita na necessidade de elaborar um 

bom projeto, atendendo o maior número possível de famílias. Convidou a 

população para prestigiar o Campeonato Municipal de Futsal, que terá jogos 

realizado em todas as comunidades. Convidou a todos para participar do Jantar 

da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) no dia 24-08-2019 

(vinte e quatro de agosto de dois mil e dezenove) e para realizar a doação de 

carne para auxiliar a entidade na realização deste importante ato. Parabenizou 

todos os pais pela passagem do seu dia. Concluiu o Vereador Sandro Simon. 

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

parabenizando todos os participantes do Concurso do Vinho. Parabenizou a 

Secretaria de Agricultura e Emater-RS/ASCAR pela organização. Parabenizou o 

vencedor Aquilino Bicigo. Pediu ao Prefeito Municipal a instalação de pedra 

brita, além da realização da interiorização nas comunidades de Linha Caúna e 

Linha Jaboticaba, abrangendo as linhas Tijolo, Barraca e Linha Hahn. Pediu 

melhorias também nas entradas das propriedades. Disse que era o 

compromisso da administração realizar esses serviços, sendo que a 

interiorização sempre foi defendida pelo Vereador Neuri Staggemeier, a fim de 

aprimorar os trabalhos e reduzir custos com deslocamento de máquinas. Pediu 

a colocação urgente de britas na propriedade de Irio Panzenhagen na Linha 

Jaboticaba. Pediu urgência nos detalhes necessários para edição do edital sobre 

os terrenos que o município dispões no Loteamento Bem Morar. Disse que a 

administração está aguardando a realização da medição da área, para após 

reparti-la, possibilitando a realização do sonho dos munícipes de ter acesso a 

casa própria. Destacou o sucesso da 8ª Kolonie Fest, pela organização, 

qualidade e limpeza. Parabenizou organizadores, expositores e a população que 

prestigiou. Sugeriu ao Presidente do Poder Legislativo, avaliar a possibilidade de 

realizar, na semana do município, homenagens à pessoas nascidas em Nova Boa 

Vista, como Cidadão Benemérito e Cidadão Honorário. Acredita nesta 

necessidade para as pessoas poderem receber as devidas homenagens pelos 

serviços prestados em prol do município ainda em vida. Se for do entendimento 

dos demais vereadores, pretende editar o devido Projeto de Lei autorizando a 

concessão destes títulos. Elogiou a conversa realizada com a Senhora Rejane 

Guimarães sobre a Ouvidoria do SUS (Sistema único de Saúde) pelo 

esclarecimento de diversas questões sobre a saúde pública. Disse que poucas 

pessoas conhecem a possibilidade de realizar denúncias aos gestores, médicos e 

funcionários da saúde. Divulgou o telefone de contato da Ouvidoria na região: 



(55) 3742 1480, sendo que qualquer cidadão pode fazer uma reclamação, elogio 

ou denúncia. Destacou que será sempre assegurado o sigilo das informações. 

Convidou a todos, especialmente a população residente em Linha Jaboticaba, 

Linha Caúna, Linha Barraca, Linha Tijolo e Linha Hahn para a próxima Sessão 

Ordinária, a se realizar no dia 27-08-2019 (vinte e sete de agosto de dois mil e 

dezenove), a partir das 18h30min no salão da comunidade de Linha Jaboticaba. 

Acredita na importância de haver a participação do maior número possível de 

pessoas para conhecer cada vez mais a importância dos trabalhos do poder 

Legislativo. Convidou a todos para a festa de Dia dos Pais, em Linha Jaboticaba, 

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

um feliz dia dos pais a todos os pais, pois só se percebe a falta que faz depois 

que não se tem mais. Desejou que todos possam dar um abraço no seu pai e 

dizer-lhe a importância que este teve em sua vida. Concluiu o Vereador Neuri 

Staggemeier. VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: Saudou a todos, 

iniciou solicitando à Secretaria de Obras a realização de reparos na estrada que 

liga as localidades de Nossa Senhora das Graças e Lajeado Boa Vista, tendo em 

vista que caíram leivas de capim elefante e terra nas sarjetas. Pediu melhorias 

na estrada nas proximidades da propriedade do munícipe Euclides Rupolo, onde 

está muito perigoso devido ao desmoronamento ocorrido. Pediu o reparo de 

um cano da rede de água no prolongamento da Avenida Jacob Wagner 

Sobrinho, ocasionando um vazamento muito grande. Fez a leitura de um Ofício 

encaminhado à vários deputados. Agradeceu ao Servidor Jeferson Biegelmeier 

por sempre estar à disposição para auxiliar, agradecendo também todos os 

Vereadores que o subscreveram. “OFÍCIO 076/2019 CMV-NBV, de 24 de julho de 

2019. Assunto: Crise do bacia leiteira. Excelentíssimo Senhor, através deste 

solicitamos apoio à luta travada pelos produtores gaúchos da bacia leiteira, que 

tem a sua atividade ameaçada pelas constantes quedas nos preços de sua 

produção. A situação é verdadeiramente preocupante, pois os produtores estão, 

gradativamente, abandonando a atividade, que é a fonte de renda de milhares 

de famílias. Ademais, a agricultura de subsistência, onde se insere a produção 

leiteira, é a principal fonte de renda de um grande número de municípios, que 

também tem as suas finanças prejudicadas. Por esses motivos solicitamos a 

intervenção governamental para criar mecanismos de proteção aos produtores, 

tais como: • A garantia de preço mínimo; • Auxílio para financiamentos; • 

Controle e aumento da taxação sobre a importação; • Facilidades para 

aquisição de equipamentos. • Renegociação das dívidas com juros subsidiados. 



Assim manifestamos o apoio dos vereadores do Município de Nova Boa Vista, 

colocando-nos à disposição para tomar as medidas que estiverem ao nosso 

alcance. Sendo o objetivo do presente, reiteramos nossas cordiais saudações.” O 

Vereador Ildo Cover agradeceu aos Deputados que acusaram o recebimento do 

Ofício, Deputados Vilmar Zanchin, Edegar Pretto, Ernani Polo, Silvana Covatti, 

Dirceu Franciscon e Marcelo Brum, solicitando que os mesmos tomem as 

medidas cabíveis. Solicitou também o paio dos municípios da região, dos 

Poderes Legislativo e Executivo, pois a cadeia produtiva do leite é importante 

fonte de renda, mas não recebe a devida importância das autoridades. Disse 

que, se continuar assim, até o final de 2019 (dois mil e dezenove) restarão 

poucos produtores em atividade. O Vereador disse que está em risco o trabalho 

de toda uma geração, pois não é de uma hora pra outra que se prepara uma 

propriedade, um plantel de vacas, além que, geralmente, está todo o trabalho 

da família envolvido. Disse que pretende criai um grupo de whatsapp para 

mobilizar a comunidade e autoridades. Convidou a todos para a festa de dia dos 

pais em Linha Jaboticaba no dia 11-08-2019 (onze de agosto de dois mil e 

dezenove). Desejou feliz dia dos pais e uma ótima sema à todos. Concluiu o 

Vereador Ildo Cover. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: 

Saudou a todos e pediu para a Câmara Municipal encaminhar Ofício ao DAER 

(Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) agradecendo pelo 

atendimento da solicitação do Assessor Jurídico Maiquel Adam e realizar a 

pintura do acesso asfáltico, que foi uma conquista muito grande do município e 

que precisa receber os devidos cuidados, mantendo boa trafegabilidade e 

visibilidade aos motoristas. Em aparte o Vereador Sandro Simon reforçou a 

importância de realizar as cobranças necessárias e também prestar o devido 

agradecimento quando as melhorias são, de fato, realizadas. O Vereador 

Diogene Biegelmeier pediu providências da administração municipal para 

realizar as melhorias necessárias na área verde do Loteamento Pôr do Sol, que 

necessita de uma limpeza da calçada e recuperação de uma fonte de água. Em 

aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que conversou com o Prefeito 

Municipal que comprometeu-se em realizar essa melhoria. Disse que esta obra 

não tem muito custo, além de que está sendo pedida há muito tempo. O 

Vereador Diogene pediu cuidado quando da instalação das novas lâmpadas da 

Iluminação Pública, que são de excelente qualidade, porém necessitam de 

certos ajustes para garantir uma maior qualidade e eficiência da iluminação. 

Citou como exemplo a lâmpada instalada em frente à propriedade do munícipe 



Dario Schneider, que necessita de uma maior inclinação, ampliando o foco e 

abrangendo um maior território. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo concordou com as colocações do Vereador Diogene, que o suporte 

das lâmpadas precisam estar inclinados para ter a devida eficiência. O Vereador 

Diogene Biegelmeier solicitou a todos que, se possível, colaborem com a 

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

Sarandi, dizendo que todos sentir-se felizes por poder colaborar, sendo com a 

doação de carne, dinheiro ou participando do evento. Qualquer forma de 

contribuição é bem-vinda e quem necessita agradece muito. Sobre a Reforma 

da Previdência, destacou que muitas pessoas serão afetadas com as alterações. 

Disse que a lista de como votaram os deputados gaúchos no primeiro turno está 

exposta na Câmara de Vereadores, pois a comunidade precisa estra ciente de 

que estas pessoas decidiram que a população precisará trabalhar mais anos 

para se aposentar e que muitas não receberão o valor integral. Disse que grande 

parte das emendas que estão sendo encaminhadas aos municípios advém da 

compra de votos para aprovação da reforma, um dinheiro que não deveria ser 

comemorado, pois será tirado do povo trabalhador no futuro. A renda dos 

municípios também será atingida com essas medidas. O Vereador Diogene 

Biegelmeier disse que, aliado à tudo isso, o Brasil tem um presidente que só fala 

“bobagens”, transformando o pais ema piada mundial. Acredita que tudo que 

está acontecendo não é justo para com o povo trabalhador, que merece uma 

vida digna e uma aposentadoria eficiente. Diogene colocou-se à disposição de 

todos para seguir na luta em defesa dos direitos conquistados ao longo dos anos 

que estão sendo, gradativamente “jogados no lixo”. Concluiu o Vereador 

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

Cumprimentou a todos e iniciou informando a população sobre a realização de 

reunião com a Caixa Econômica Federal sobre os financiamentos possíveis do 

Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Explicou que não se 

trata de casas populares, mas sim, financiamento. Explicou, ainda, que o Poder 

Executivo Municipal está contratando topógrafo para realizar a medição de área 

de terras nas proximidades do CTG Porteira Aberta, para futura estruturação em 

terrenos para beneficiar a comunidade. Convidou a todos para participar 

novamente de reunião no dia 14-08-2019 (quatorze de agosto de dois mil e 

dezenove) com representantes da Caixa. Em aparte o Vereador Sandro Simon 

perguntou se essa linha de financiamento também se aplica para o interior, 

sendo-lhe respondido que apenas abrange construções urbanas. Para o interior, 



haverão possibilidades de financiamento junto à Cresol (Cooperativa de Credito 

Rural com Interação Solidária de Sarandi). Em aparte o Vereador Ido José Fritzen 

pediu à administração analisar a possibilidade de aumentar a área dos terrenos, 

tendo em vista que no loteamento popular os terrenos são muito pequenos, 

medindo 10mx20m (dez metros por vinte metros) inviabilizando qualquer 

ampliação nas casas lá construídas. Ido disse que, sendo uma cidade do interior, 

não é necessário fracionar tanto o solo, pois acaba estragando todo o 

loteamento. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que o colega 

Ido José Fritzen tem razão. Relembrou que no Loteamento Pôr do Sol os 

terrenos medem 13,5m x 29,5 m (treze vírgula cinco metros por vinte e nove 

vírgula cinco metros), que é um tamanho razoável, onde as casas construídas 

podem ser ampliadas futuramente. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier 

sugeriu a edição de uma Recomendação, em nome de todos os Vereadores, 

solicitando o parcelamento da área com terrenos mais largos, a fim de dar 

melhores condições aos futuros moradores. Sobre o valor a ser repassado pelo 

Presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), Ronaldo Nogueira, para 

melhorias na rede de água novaboavistense, disse ao Vereador Sandro Simon 

que o Secretário Estadual da Agricultura Covatti Filho estará disponibilizando a 

perfuração de 02 (dois) novos poços artesianos, para o que foram indicadas as 

comunidades de Linha Cachoeirinha e Linha Furini. Falou que a previsão é de 

que as obras estejam finalizadas até o final do mês de novembro. Em aparte o 

Vereador Sandro Simon disse que é muito importante a perfuração desses 

poços, pois as verbas encaminhadas pelo ex-Deputado Ronaldo Nogueira 

poderão ser utilizadas para ligar mais pontos de distribuição de água nas 

residências. André Barp disse que Nova Boa Vista precisa pensar mais em 

saneamento básico, pois em vários locais é possível perceber o descarte de 

esgoto à céu aberto, o que é inadmissível. Disse que as construções precisam 

ser bem estruturadas, dando a correta destinação aos resíduos produzidos pela 

população. Em aparte o vereador Sandro Simon disse que seria interessante 

cadastrar uma proposta junto ao ministério para a realização de obras de 

saneamento no município. Acredita que, sendo aprovado, muito beneficiará a 

população novaboavistense. O Vereador Tchola convidou a população em geral 

para participar do Jantar da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) de Sarandi, a se realizar no dia 23-08-2019 (vinte e três de agosto 

de dois mil e dezenove). Acredita que é importante auxiliar essa entidade, 

principalmente pelo atendimento dos alunos novaboavistenses. Disse a quem 



tiver interesse em fazer uma doação de carne, que o faça diretamente no 

Açougue Merten ou na Casa de Carnes Mirim. Sobre a 8ª Kolonie Fest, disse que 

o evento foi um sucesso, agradecendo todos os colaboradores. Destacou que a 

Câmara Municipal foi apoiadora do evento, demonstrando que está 

trabalhando em prol do desenvolvimento municipal. Parabenizou todos que 

concorreram no Concurso do Vinho e na Exposição do Gado Leiteiro. Agradeceu 

à população que participou do evento. Tchola elogiou a exposição de pequenos 

animais, dizendo que a ideia foi muito bem aceita pela comunidade. Sugeriu que 

a exposição possa ser ampliada nas próximas edições da Kolonie. Parabenizou a 

Secretaria Municipal de Obras pelo atendimento dos pedidos realizados, 

elogiando o trabalho do Secretário Antônio e de todos os funcionários públicos. 

Repassou o pedido da suplente de vereadora Adriana Klein Wolfart, para 

cascalhamento da estrada no trecho localizado entre a sua propriedade e a 

estrada que liga a comunidade de Lajeado Boa Vista à comunidade de Vila Rica. 

Pediu melhorias no travessão que liga as comunidades de Linha Cachoeirinha e 

Linha Lajeado Boa Vista. Pediu melhorias em um bueiro na Linha Fritzen, nas 

proximidades da propriedade do munícipe Inácio Fritzen. Convidou a população 

em geral para participar da primeira Sessão Ordinária da Câmara Mirim, que 

ficará marcada na história do município pela possibilidade de ouvir as 

reivindicações dos alunos da Escola Municipal. Destacou a importância do 

projeto e que o mesmo continue sendo realizado anualmente. Na semana da 

criança, pretende-se realizar a Sessão da Câmara Mirim junto à Escola Municipal 

Santos Anjos. Convidou a população para a festa de dia dos pais, em Linha 

Jaboticaba, no dia 12-08-2019 (doze de agosto de dois mil e dezenove) e para a 

Festa da Comunidade de Perau Baixo, no dia 18-08-2019 (dezoito de agosto de 

dois mil e dezenove). Parabenizou todos os pais pela passagem do seu dia. Falou 

da importância que o pai exerce dentro de uma família, sendo que os filhos 

dependem muito da figura e da atenção do pai. Acredita que a falta de carinho 

em casa é uma das causas que levam jovens ao mundo das drogas. Parabenizou 

o Assessor Jurídico Maiquel Adam pelo auxílio na conquista da pintura nova no 

acesso asfáltico municipal. 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 068/2019: “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 069/2019: “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar servidor, em caráter emergencial e por tempo determinado, 01 (um) 

professor de matemática.” Em discussão: Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: 

solicitou que a Câmara Municipal encaminhe um Ofício ao poder Executivo para 

este criar um mecanismo a fim de evitar o número excessivo de atestados, pois 

isso acaba onerando cada vez mais a folha de pagamento. Solicitou a avaliação 

dos servidores por uma junta médica contratada pelo Município. Os pareceres 

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

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 

013/2019: “Autoriza a viagem de 01 Vereador a Porto Alegre/RS”. Em discussão: 

Os pareceres foram favoráveis. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 014/2019: “Autoriza a 

viagem de 01 Vereador a Brasília/DF”. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador Ildo Cover: Disse que as pessoas não dão muita 

importância na leitura da bíblia. Pediu que todos os presentes na sessão 

ficassem em pé durante essa leitura, em sinal de respeito. Assessor Jurídico 

Maiquel Adam: Disse que, de acordo com a Constituição Federal, o Estado é 

laico. Destacou que o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão e determinou 

a retirada de crucifixos dos órgãos públicos. Ademais disse que, sendo o 

entendimento de todos, é possível realizar a alteração. 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 27-08-2019 (vinte e sete de agosto de dois mil e dezenove) no Salão da 

Comunidade de Linha Jaboticaba, interior do município de Nova Boa Vista 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 


