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Ata Nº 014/2019 da Décima Quarta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois 

mil e dezenove (27-08-2019). NO Ginásio da Comunidade de Linha Jaboticaba, 

interior do Município de Nova Boa Vista, às dezenove horas (19h00min), 

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 013/2019 da Sessão Ordinária do dia seis de 

agosto de dois mil e dezenove (06-08-2019), 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. Moção nº 001/2019; Recomendação Nº 13/2019; Pedido de 

Informação nº 003/2019. 2ª FASE DA SESSÃO:  TRIBUNA POPULAR: Manifestou-

se o Presidente da Comunidade Maurício Petry: Cumprimentou a todos, 

agradeceu a Câmara Municipal por realizar a Sessão Ordinária no interior, a fim 

de demonstrar à comunidade o trabalho dos vereadores, que são os 

representantes da população. Acredita que a comunidade não dá o devido 

apoio aos vereadores no exercício da função, decidindo sobre o futuro do 

município. Parabenizou pela iniciativa, pedindo que o Projeto continue sendo 

executado nos próximos anos. Pediu que a comunidade não avalie do ponto de 

vista partidário, pois todos são defensores dos interesses populacionais. 

Agradeceu a quem participou da Festa de Dia dos Pais. Pastor Ivandro:   

Desejou que a graça, a paz e a misericórdia esteja com todos, pois diante de 

Deus todos são iguais, mesmo com as diferenças de responsabilidades dentro 

do município. Falou de algumas verdades que não podem ser ignoradas no 

Reino de Deus e que este se importa com aquilo que cada pessoa escolhe para a 

sua vida. Falou que todos devem refletir sobre o que Deus espera dos 

vereadores, servidores públicos, autoridades e todas as pessoas. O que Deus 

quer que as pessoas façam já foi demonstrado, que é praticar a justiça, 



misericórdia e humildade. Cada um deve fazer o correto, independente do que 

os outros estejam fazendo. Disse que devemos amar a Deus com todas as 

nossas forças, pois esse é o principal mandamento, pois ele é único, exclusivo. 

Só haverá justiça se houver um bom relacionamento com Deus. Disse que todos 

devem colocar-se no lugar dos outros, trabalhando para auxiliar aos 

necessitados, fazendo uso adequado das autoridades. O povo se alegra quando 

os honestos governam, com lealdade e fidelidade. Falou da importância da 

verdade e finalizou pedindo que Deus de boas ideias para os Vereadores e 

abençoe os trabalhos do Legislativo. 3ª FASE DA SESÃO - GRANDE EXPEDIENTE: 

Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – 

Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou agradecendo a Comunidade de Linha 

Jaboticaba pelos votos recebidos. Destacou que sempre foi o vereador de todos, 

pois representar a Linha Jaboticaba é um grande orgulho em sua vida. 

Compromete-se a seguir lutando pelo melhor para as pessoas ali presentes, 

seus amigos e amigas. Agradeceu a todos dizendo ser a maior sessão já 

realizada no interior, pela grande presença de público. Aproveitou o momento 

para fazer uma prestação de contas do trabalho até então realizado. Disse que a 

maior prioridade da administração foi a aquisição de um britador, para 

satisfazer as necessidades municipais, sendo possível perceber as melhorias já 

realizadas nas estradas, citando como exemplo a Linha Hahn. Relembrou o 

pedido realizado pelo munícipe Nilson Petry que pediu, como primeira 

providência da nova administração, a retirada de uma pedra próxima à 

propriedade do Munícipe Imbert Spiegel, que causava transtornos para a 

comunidade. Destacou a luta intensa para a ampliação do número de horas-

máquina gratuitas para as propriedades rurais, sendo uma enorme satisfação 

quando o pedido foi realizado. Relembrou a viagem a Brasília realizada 

juntamente com o Vereador Cleber Badin, onde conseguiram o 

encaminhamento de emenda parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos 

para a aquisição de uma retroescavadeira nova. Na mesma viagem, os 

vereadores conseguiram o recurso para a construção do Centro de Convivência 

do Idoso, cujas obras iniciarão em breve, com recursos de emenda parlamentar 

do Deputado Giovani Cherini. Destacou a viabilização do transporte 

universitário gratuito aos estudantes novaboavistenses. Comentou sobre as 

emendas impositivas da Câmara Municipal, assunto em que Nova Boa Vista foi a 

cidade pioneira na região, sendo que a Comunidade de Linha Jaboticaba 

recebeu melhorias nos banheiros. Comprometeu-se a seguir lutando para que o 



Clube Esportivo Recreativo também possa receber estes recursos, tendo em 

vista a realização de diversas reuniões naquele espaço. Destacou a luta travada 

em prol de melhorias na rede elétrica, diminuindo a intensidade das quedas no 

fornecimento em dias de bastante vento. Comentou o trabalho realizado pelos 

vereadores da situação para a aprovação do financiamento de R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais) para a construção de asfalto próximo às comunidades, 

que resultou na aprovação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que 

beneficiará as comunidades de Linha Caúna, Linha Gabriúva, Linha Mirim entre 

outras. Acredita na necessidade de dar a interior as mesmas facilidades da 

cidade, para diminuir a baixa estatística - 1% (um por cento) de pessoas entre 0 

(zero) e 30 (trinta) anos que reside no interior. Para isso é preciso investir em 

um bom sinal de internet e telefone, além de melhorias de infraestrutura. 

Acredita que cada prefeito precisa fazer no mínimo 1km (um quilometro) de 

asfalto ou calçamento por ano. Relembrou coisas antigas da comunidade, que 

marcaram o seu crescimento. Agradeceu a toda a comunidade religiosa, as 

servas, ao Clube do Lar, ao Clube Esportivo, ao Grupo da Terceira Idade, Grupo 

de Bolãozinho e Associação de água. Disse que não existem partidos políticos, 

sendo todos responsáveis pelo bem da comunidade. Pediu a interiorização das 

máquinas da Secretaria de Obras. Relembrou uma viagem realizada a Porto 

Alegre, quando prefeito, juntamente com o Vereador Nilvo Lautert, a bordo de 

um veículo Ford Del Rey, que quebrou o cabo do acelerador, fazendo com que 

sujassem seus ternos e gravatas com óleo. Relembrou o período em que a Linha 

Jaboticaba não dispunha de água potável. Relembrou quando se realizavam as 

festas no pavilhão velho. Relembrou o trabalho para construção do novo 

pavilhão. Relembrou a escolinha, a Igreja, onde havia um harmônio tocado pelo 

munícipe Araci. Relembrou o campo sem estrutura. Agradeceu novamente a 

presença de todos e os votos recebidos. Disse orgulhar-se de fazer parte dessa 

comunidade, sentindo-se em casa. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. 

VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Cumprimentou a todos 

parabenizando a comunidade pela realização da Sessão Ordinária no interior 

com o maior público até então. Disse ser uma satisfação perceber que as 

pessoas estão buscando conhecer melhor o trabalho dos vereadores. Agradeceu 

os votos recebidos na comunidade de Linha Jaboticaba, dizendo que está 

sempre por perto, colocando-se à disposição para auxiliar no que for possível. 

Sobre as estradas, citou como exemplo o trabalho que está sendo realizado na 

Linha Hahn, com todas as máquinas, além da colocação de brita. Acredita que a 



aquisição do britador foi um dos melhores investimentos do município. Falou 

que aos poucos todas as estradas receberão brita, diminuindo também os 

custos da Secretaria de Obras. Além das estradas, também estão sendo 

realizadas melhorias nos pátios das residências, que foi uma cobrança dos 

vereadores. Elogiou a realização do 1º (primeiro) Arrastão da Juventude, evento 

que arrecadou alimentos para entidades, agradecendo a todos os participantes, 

especialmente a ANEU (Associação Novaboavistense de Estudantes 

Universitários) que ganha 100% (cem por cento) do transporte gratuito, CLJ 

(Curso de Liderança Juvenil), às escolas participantes, motoristas, professores, 

Secretaria de Educação, Vereador Ildo Cover, aos que fizeram o almoço, Edson, 

Mateus e sua irmã Nádia e todas as famílias que colaboraram. Falou que pela 

falta de tempo não foram visitadas todas as comunidades, mas acredita que 

acontecerão outros eventos desse tipo, pois é importante auxiliar quem precisa. 

Disse que os produtos arrecadados foram entregues nas entidades assistenciais 

da cidade de Sarandi - Casa do idoso e Casa da Criança. Destacou a realização do 

Campeonato Municipal de Futebol de Salão nas comunidades do interior, algo 

muito importante para manter as comunidades ativas. Disse que também estão 

acontecendo os campeonatos municipal e regional de veteranos, pedindo a 

todos que prestigiem os eventos esportivos. Sobre os pedidos realizados pelo 

Vereador Sandro Simon para troca do local de funcionamento do britador, 

embora a máquina tenha sido muito bem utilizada até então, de fato, é 

necessária a sua remoção para um local mais adequado, evitando transtornos 

junto à Casa Mortuária. Disse que o Prefeito Municipal já está à procura deste 

novo local. Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – 

Bancada do PP: Cumprimentou a todos, especialmente a querida comunidade 

de Linha Jaboticaba. Além dos votos recebidos, disse sentir-se muito bem 

acolhido, por isso tem o compromisso de visitar a todos, para auxiliar naquilo 

que puder. Elogiou a fala do Pastor Ivandro, quando disse que as pessoas 

detentoras do Poder não o tem para si, mas para dividir com os demais. 

Acredita que se todos os políticos pensarem assim, tudo estará dentro do 

projeto de Deus. Relembrou a época da construção do Salão, da qual fez parte 

ao lado do Vereador Luiz Desingrini. Comentou sobre as dificuldades, o serviço 

pesado, e muitas chuvas, mas que a comunidade merece tudo o que conquistou 

pois as pessoas participam. Falou que nos 03 (três) anos de mandato, esta foi a 

Sessão ordinária com o maior público. O Vereador Ido José Fritzen, reforçando o 

carinho que sente pela comunidade, disse que, desde as primeiras tratativas 



sobre a indicação das emendas impositivas, sempre teve o interesse em 

destinar a sua quota parte para a Linha Jaboticaba, porém os vereadores 

acordaram em unir-se e destinar as verbas para melhorias em todas as 

comunidades e times de futebol. Pediu, após solicitação de um morador da 

Linha Maneador, a construção de um recuo no asfalto na entrada da Linha 

Fritzen, um local realmente perigoso. Disse que há espaço para esse recuo, uma 

obra fácil de ser realizada e que vai evitar possíveis acidentes. Pediu melhorias 

na ponte da Linha Fritzen, destacando que a cabeceira está solta, prestes a cair. 

Acredita que é preciso tomar uma providência urgente para dar segurança aos 

caminhões e máquinas agrícolas que lá transitam. Também há um serviço não 

finalizado em um morro, com muitas pedras soltas, que poderiam, inclusive, 

serem utilizadas no britador. Ainda na Linha Fritzen, pediu a substituição de um 

bueiro, que necessita de maior vazão de água. Pediu o alargamento da estrada 

próximo à divisa com o Município de Sarandi/RS, local com muitas pedras, que 

necessitam ser retiradas. Acredita que a estrada toda deve ser alargada, que 

não faz sentido alargar um trecho e outro não. O Parlamentar também 

comentou sobre as suas viagens a Brasília/DF em busca de recursos. Destacou o 

recebimento de uma emenda parlamentar do Deputado Gerônimo Goergen 

para a aquisição de um veículo novo para a Secretaria da Saúde de Nova Boa 

Vista/RS. Também conseguiu verbas para a aquisição de um gerador, uma 

caminhonete nova, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além da promessa de 

mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a construção de calçamento. 

Disse que essa é função do vereador. Colocou-se à disposição de todos. 

Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. VEREADOR GILMAR ANGELO 

MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e iniciou agradecendo 

os votos recebidos na comunidade, agradeceu por ter sido bem recebido nas 

casas que visitou. Fez uma prestação de contas do seu trabalho até então 

realizado no exercício da vereança: Assegurou que o foco principal sempre foi a 

área da saúde, onde buscou, desde 2009 (dois mil e nove) a realização do 

tratamento de câncer em uma cidade mais próxima, para evitar longas viagens 

com os pacientes. Para isso, auxiliou na conquista do recurso para a aquisição 

dos equipamentos de radioterapia a equipar o Hospital São Vicente de Paulo de 

Passo Fundo/RS, conseguido no ano de 2014 (dois mil e quatorze), com o auxílio 

do ex-Prefeito Marcio Thums, do ex-Secretário de Saúde Jackson Zwirtes e do 

ex-Deputado Ronaldo Nogueira, no montante de R$ 3.850.000,00 (três milhões 

e oitocentos e cinquenta mil reais), advindos do Ministério da Saúde. Para  



benefício de toda a comunidade, hoje o tratamento de câncer pode ser 

realizado em Carazinho/RS e radioterapias podem ser realizadas na cidade de 

Passo Fundo/RS, não sendo necessário o deslocamento até Erechim/RS. Além 

disso, falou que está trabalhando, ao lado do Deputado Dirceu Franciscon, em 

um projeto de melhorias para o Hospital Comunitário de Sarandi, para 

realização de investimentos de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais). Destacou que, praticamente todos os anos em que esteve no 

legislativo, seu trabalho foi frutífero garantindo o recebimento de emendas 

parlamentares para a Secretaria da Saúde de Nova Boa Vista/RS. Também 

conseguiu recursos para calçamento, equipamentos da patrulha agrícola, entre 

outros. Acredita que, em se tratando de saúde, é preciso colocar-se um no lugar 

do outro. Falou que todo o tempo em que esteve em atividade junto à 

Secretaria de Saúde, sempre buscou atender a todos da melhor maneira 

possível. Como vereador, representante da comunidade, sente-se na obrigação 

de trabalhar para a conquista de recursos, pensando sempre no bem comum, 

da política, fazer cada vez mais saúde para a população. Concluiu o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: 

Saudou a todos e iniciou agradecendo a presença do público na maior sessão 

realizada no ano. Agradeceu também aos votos recebidos. Sobre os trabalhos 

realizados na busca de recursos, disse à todos que, em breve, a comunidade 

nova-boa-vistense poderá desfrutar de um Centro de Eventos, construído com 

recursos de emenda parlamentar do ex-Deputado Ronaldo Nogueira, que irá 

beneficiar toda a comunidade. Também trabalha na busca de recursos para 

melhorias na rede de água das comunidades, especialmente na Linha 

Cachoeirinha. Acredita que, nos dias atuais, é inadmissível que uma comunidade 

não tenha água potável com qualidade para o consumo. Para resolver estes 

problemas, o Vereador Sandro Simon está buscando recursos junto à FUNASA 

(Fundação Nacional de Saúde), no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), para a perfuração de novos poços, troca da rede e instalação de novos 

pontos residenciais de distribuição. Parabenizou o trabalho realizado nas 

estradas após a aquisição do britador. Disse que, mesmo integrando a oposição, 

é preciso parabenizar quando um trabalho é bem realizado. Disse que esteve, 

juntamente com o Prefeito Municipal, visitando as localidades para ver a 

situação das estradas, além de realizar as tratativas para a troca do local de 

funcionamento do britador, que acontecerá nos próximos dias. Pediu a 

realização de melhorias na estrada, mais precisamente no morro próximo à 



propriedade do munícipe Ari Schmitt, onde a água atravessa a rua, causando 

problemas de trafegabilidade. Pediu a construção de sarjetas adequadas, além 

da instalação de um bueiro. Parabenizou a realização do projeto Câmara Mirim, 

elogiando as crianças pelas recomendações realizadas. Disse que todos os 

apontamentos realizados pelos alunos, são questões importantes para eles, por 

isso pediu que o Poder Executivo analise tudo com carinho e busque a 

realização dessas pequenas obras.  Concluiu o Vereador Sandro Simon. 

VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: Saudou a todos e iniciou elogiando 

a palavra do pastor da comunidade quando disse que os vereadores tem um 

grande compromisso com o povo. Falou que todos estão realizando um trabalho 

sério, pois ninguém merece ser enganado. Agradeceu aos votos recebidos e 

disse ser complicado exercer a vereança nos dias de hoje. Falou que, aos 

poucos, é possível perceber as melhorias realizadas nas estradas após a 

aquisição do britador. Lembrou-se do ex-Deputado Oswaldo Biolchi, que 

recebeu um agradecimento dos vereadores Ildo Cover e Marcos Panzenhagen, 

na legislatura passada, por uma emenda encaminhada. Atualmente, o seu filho, 

Deputado Marcio Biolchi, segue encaminhando emendas para beneficiar a 

comunidade, como por exemplo, o recurso para aquisição do britador, 

construção de calçamento, entre outras. Deixou votos de pesar à família de 

Cesar Moreira, que foi o fundador da AFM (Associação dos Funcionários 

Municipais), participante da Etnia Italiana, com importante participação na 

formação dos estatutos sociais. Deixou votos de pesar à família de Ivo Strack 

pelo passamento do ente querido. Comentou sobre a criação de um grupo de 

whatsApp, aonde estarão sendo adicionados todos os produtores da bacia 

leiteira. Disse que a Câmara de Nova Boa Vista encaminhou uma Moção de 

Repúdio à crise do leite que se instalou em nosso país, buscando a mobilização 

do maior número de pessoas para a luta por melhores condições aos 

produtores. Disse que vários Deputados estão engajados nesta luta, que não 

está nada fácil, tendo em vista que o Mercosul é quem dita os preços do leite. O 

Vereador Ildo Cover acredita que não é possível o leite brasileiro competir com 

o estrangeiro, tendo em vista os subsídios que os outros países fornecem aos 

produtores. Falou que é preciso lutar e seguir o exemplo dos demais países que 

elegeram a agricultura como principal fonte de renda, a fim de alavancar o 

crescimento e proporcionar desenvolvimento social e econômico. Relembrou a 

existência de um condomínio em Linha Jaboticaba, que não prosperou pela falta 

de valorização do produto. Falou que sempre esteve nas batalhas em defesa da 



agricultura e dos agricultores. Lembrou que esteve em Brasília na época do 

confisco da soja, ao lado de aproximadamente 70.000 (setenta mil) produtores. 

Falou que esteve presente na greve dos caminhoneiros, que foi muito 

importante para demonstrar a união dos setores. Falou que esteve presente em 

diversas reivindicações dos sindicatos. Convocou os laticinistas a debater sobre 

a questão, porque os produtores não estão querendo brigas, sendo que os 

empresários necessitam da matéria prima para a sua produção. Concluiu o 

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

Saudou a todos e iniciou reforçando o pedido para a realização das melhorias 

necessárias na ponte e no morro da Linha Fritzen, considerando que passa com 

o transporte escolar todos os dias naquela estrada, que necessita dos reparos 

para dar melhores condições de trafegabilidade. Elogiou a administração pela 

realização do Arrastão da Juventude, que foi um gesto de solidariedade da 

comunidade novaboavistense, assim como a Campanha do Agasalho. Acredita 

que Nova Boa Vista é um exemplo para toda a região. Sobre a questão do leite, 

disse que os produtores necessitam do apoio das autoridades. Acredita que é 

uma obrigação dos gestores defender os interesses dos agricultores, tendo em 

vista que estes produzem o alimento que vai à mesa de todos. Da mesma 

forma, acredita que o encaminhamento de emendas parlamentares também é 

obrigação dos Deputados, cujo dinheiro está, infelizmente, sendo usado para 

negociar votos no parlamento. Informou a todos os interessados, que a lista de 

como votaram os Deputados gaúchos sobre a Reforma da Previdência segue 

exposta na Câmara Municipal, sendo que é importante que todos saibam quem 

está realmente defendendo os direitos e do povo. Concluiu o Vereador Diogene 

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

palavra. VEREADOR ANDRÉ BARP (TCHOLA) – Bancada do PP: Cumprimentou a 

todos e agradeceu os votos recebidos na Linha Jaboticaba. Iniciou assegurando 

que desde o início de sua vida política sempre preocupou-se em aproximar cada 

vez mais a Câmara Municipal da sociedade. Por isso a importância das Sessões 

Ordinárias no interior para possibilitar aos vereadores mais uma forma de 

demonstrar o seu trabalho à toda a comunidade. Acredita que a comunidade 

elege o seu representante para, independentemente de situação ou oposição, 

defender os seus interesses. Pediu que as sessões continuem sendo realizadas 

no interior nos próximos anos. Falou sobre os trabalhos até então realizados:  

(01) viabilização junto à Secretaria Estadual de Agricultura, através do Secretário 

Covatti Filho, a perfuração de 02 (dois) poços artesianos, na Linha Cachoeirinha 



e Linha Furini, obras que serão realizadas até o mês de novembro; (02) falou da 

conquista do veículo novo para a Emater/RS-ASCAR; (03) da ambulância a ser 

adquirida com recursos da Senadora Ana Amélia Lemos, que está em processo 

de licitação; (04) o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para auxílio às 

agroindústrias durante a realização da Kolonie Fest; (05) a formalização do 

Termo de Cooperação Técnica com o DAER (Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem), que permite ao poder público municipal realizar as 

melhorias necessárias no acesso asfáltico AM9195, tais como, a construção do 

recuo pedido pelos moradores da Linha Fritzen; (06) o recebimento de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para a Secretaria da Saúde; (07) a implantação do 

SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, 

Artesanal e de Pequeno Porte) em Nova Boa Vista/RS; (08) emenda de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para ampliação e reformas dos 

ginásios de Linha Perau Baixo e Linha Cachoeirinha, que já foi licitada, cujas 

obras iniciarão em breve; além de outras promessas de emendas 

parlamentares. O Vereador André Barp (Tchola) frisou que todos os vereadores 

estão trabalhando em prol do crescimento municipal, sendo que esta 

composição da Câmara ficara marcada na história do município, pela intensa 

busca de recursos. Desejou que todos os futuros governantes pensem de tal 

forma.  Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier esclareceu à 

comunidade, sobre as emendas impositivas, de que a metade do valor deve, 

obrigatoriamente, ser repassada para a Secretaria da Saúde, sedo que em Nova 

Boa Vista/RS optou-se por auxílios em consultas e exames. O Vereador André 

Barp (Tchola) destacou que Nova Boa Vista/RS foi um município pioneiro na 

questão das emendas impositivas, sendo que, de forma unânime, optou-se pelo 

auxílio às comunidades e times de futebol. Já foram beneficiadas as 

comunidades de Linha Jaboticaba, Linha Perau Baixo, Centro e Linha 

Cachoeirinha, além dos auxílios prestados na Secretaria da Saúde, em exames e 

consultas, onde muitas pessoas já foram beneficiadas, sem saber que se tratava 

de recurso dos vereadores. Convidou a todos para a audiência pública, a se 

realizar no dia 28-08-2019 (vinte e oito de agosto de dois mil e dezenove) na 

Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, para debater a elaboração 

da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que define todas as metas traçadas 

pela administração para o ano de 2020 (dois mil e vinte). O Vereador acredita 

na importância de debater tudo com a população, sendo este o papel da 

Câmara Municipal. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo frisou que, 



sobre as emendas impositivas, o valor destinado pela Câmara para auxílio em 

consultas e exames é de aproximadamente R$ 92.000,00 (noventa e dois mil 

reais) anuais. André Barp (Tchola) falou ao Vereador Ildo Cover, que vai cobrar 

do Secretário Estadual de Agricultura Covatti Filho providências sobre a crise da 

bacia leiteira. Falou da importância da Moção a ser encaminhada aos municípios 

da região. Destacou que não é admissível que os produtores não possam 

escolher o preço de seus produtos, trabalhando apenas para enriquecer os 

laticínios. Sobre o Projeto Câmara Mirim, destacou a importância de formar 

novas lideranças, tendo em vista a dificuldade em encontrar pessoas dispostas a 

exercer cargos nas comunidades, times, grupos, etc. Disse ser contrário à 

reeleição, pois acredita na necessidade de renovar a política. Também falou 

que, infelizmente, a política brasileira entristece, porque tudo acontece de 

acordo com os interesses. Cobrou do Prefeito Municipal a realização de reforma 

nos passeios públicos do centro da cidade. Pediu a instalação de um bueiro na 

Linha Colli, na propriedade do munícipe Irineu Meurer. Pediu melhorias na 

ponte da Linha Fritzen, local muito perigoso que precisa melhorias urgentes. 

Parabenizou a comunidade de Linha Jaboticaba pela organização da festa de dia 

dos Pais. Concluiu o vereador André Barp (Tchola). 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. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 070/2019: “Acrescenta meta no Plano 

Plurianual para o período 2018/2021, cria meta nas Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2019 e aberturas de créditos especiais no orçamento do 

município e indica recursos e dá outras providencias”. Em discussão: Os 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. O Vereador Neuri Staggemeier 

realizou pedido verbal para votação em bloco dos Projetos de Leis nº 071/2019 

e 072/2019. Posto em votação: Aprovado por unanimidade de votos o pedido 

para votação em bloco. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 071/2019: “Abre 

Crédito Especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 072/2019: “Abre Créditos 

Suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, os Projetos 

foram postos em votação, resultando APROVADOS POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 073/2019: “Autoriza o Município de 



Nova Boa Vista a conceder o uso de 01 (uma) enfardadeira nova à entidade 

comunitária 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 074/2019: “Inclui 

e altera meta no Plano Plurianual para o período 2018 A 2021, altera programa 

referente projeto do Plano Plurianual e dá outras providências”. Em discussão: 

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

resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. MOÇÂO Nº 001/2019: 

Em votação: resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 5ª FASE DA 

SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador André Barp: Agradeceu a todas as 

pessoas da comunidade de Linha Jaboticaba, pedindo desculpas pela demora na 

realização da Sessão Ordinária, que torna-se cansativa para o público presente. 

Pediu aos novos Presidentes que continuem com a realização de sessões no 

interior. 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 10-09-2019 (dez de setembro de dois mil e 

dezenove) na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, a partir das 

19h00min (dezenove horas). 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 


