
ATA Nº 020/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA                          26-11-2019 
 

 

Ata Nº 020/2019 da Vigésima Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, 

da Sétima Legislatura, aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e 

dezenove (26-11-2019). No Ginásio da Comunidade de Linha Perau, interior do 

município de Nova Boa Vista/RS, às dezenove horas (19h00min), reuniram-se os 

seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Ildo Cover, André Barp, Gilmar 

Angelo Martinazzo, Cleber Badin e os suplentes Adriana Klein Wolfart, Lauri 

Klein, Ivanete Milani e Marli Hahn face aos pedido de afastamento dos 

Vereadores titulares Ido José Fritzen, Diogene Biegelmeier, Sandro Simon e Luiz 

Desingrini, respectivamente. 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 designado para o ato, Vereador Ildo Cover para fazer a leitura de um texto 

da Bíblia Sagrada. O Presidente, Vereador André Barp, colocou à disposição dos 

Vereadores a Ata Nº 019/2019 da Sessão Ordinária do dia onze de novembro de 

dois mil e dezenove (11-11-2019), 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 

002/2019; Moção nº 003/2019; Moção nº 004/2019; Pedido de Informação nº 

006/2019. A Vereadora Adriana Klein Wolfart solicitou a inversão da Ordem do 

Dia, devido à compromissos pré-agendados. Posto o pedido em votação, o 

mesmo resultou aprovado por unanimidade. 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 094/2019: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação 

temporária de 01 (um) motorista, prevista nas Leis Municipais nº 1816/2017, 

1928/2018, 1976/2018 e 2040/2019”. Em discussão: Em discussão: Os 

pareceres foram favoráveis. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 095/2019: “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar servidores em caráter emergencial e dá outras 

providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: 



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

097/2019: “Autoriza a contratação emergencial de agente de combate a 

endemia, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: APROVADO 

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 098/2019: 

“Abre Créditos Suplementares no Orçamento do Município, indica recursos e dá 

outras providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 

Nº 008/2019: “Dispõe sobre a política de prevenção à violência contra 

profissionais da educação da rede pública de ensino do Município de Nova Boa 

Vista”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: APROVADO 

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 009/2019: 

“Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara 

Municipal de 2019, no valor de R$ 5.000,00 e dá outras providências”. Em 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 010/2019: 

“Dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de energia elétrica, água 

potável, saneamento básico e telefonia móvel ou celular, a pessoas físicas, pelas 

concessionárias, por falta de pagamento, às sextas-feiras, sábados, domingos, 

véspera de feriados e feriados, no município de Nova Boa Vista/RS”. Em 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 

018/2019: “Autoriza a viagem de 01 (um) Vereador a Brasília/DF”. Em 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. 3ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: 

Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR ILDO COVER – Bancada do 

MDB: Saudou a todos e iniciou elogiando a realização das Sessões Ordinárias no 

interior, pois acredita que é importante levar o legislativo ao encontro das 

comunidades, para demonstrar a população o trabalho dos vereadores. 

Agradeceu ao Secretário de Obras pelo melhoramento no passeio em frente ao 

Comercial Bennemann, um pedido de muitos anos, que agora foi realizado. 

Disse que foi colocado brita, permitindo a população transitar livremente e com 

segurança. Parabenizou a comunidade São José de Linha Maneador pelo 

lançamento do CD e pela realização de um evento tão grandioso, à altura da 



história do Coral, que comemora 90 (noventa) anos de existência. Esclareceu a 

respeito da PEC 188/2019, que visa a incorporação de municípios com menos de 

5.000 (cinco mil) habitantes e renda própria inferior a 10% (dez por cento) da 

receita total. Disse que esta proposta causa revolta na sociedade, sendo que 

muitos pontos precisam ser esclarecidos. Disse de cada três municípios 

limítrofes a serem incorporados, o com maior renda passará a ser a sede. Com 

isso, Nova Boa Vista deixaria de existir. Ildo Cover acredita na necessidade da 

população se manifestar, pois todos sabem o quanto melhorou a qualidade de 

vida de todos após a emancipação. Disse que Nova Boa Vista investiu na criação 

de empresas que geram renda, não sendo justa tal proposta. Concluiu o 

Vereador Ildo Cover. VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: 

Saudou a todos, inicialmente agradecendo os votos recebidos na comunidade 

de Linha Perau, colocando-se à disposição de todos para auxiliar no que estiver 

ao seu alcance. Manifestou a sua indignação com as constantes quedas de 

energia que estão acontecendo no Município de Nova Boa Vista/RS. Disse que 

esteve conversando com o Presidente do Poder Legislativo sobre a possibilidade 

de convocar o responsável pela empresa para prestar esclarecimentos. Acredita 

que é preciso apurar o que está ocasionando essa falta de respeito com os 

consumidores, que pagam suas contas em dia. Acredita que o contribuinte está 

cansado e que alguma medida precisa ser tomada. Disse estar feliz em saber 

que a Caixa Econômica Federal (CEF) solicitou ao Poder Executivo a realização 

da licitação para a construção do Centro de Convivência do Idoso, um projeto 

que trará enormes benefícios par a população idosa, que terão um local 

apropriado para a realização dos seus encontros, onde haverá, inclusive, piscina 

térmica, que é importante para a realização de fisioterapia. Esta verba foi 

pleiteada no ano passado, juntamente ao Deputado Giovani Cherini, porém o 

governo federal tem trancado a liberação dos recursos. Pediu para a Secretaria 

de Educação, assim como o CMD (Conselho Municipal Desportivo), para haver 

cuidado com o cumprimento do calendário de eventos. Explicou que o grupo da 

terceira idade Vida e Amor de Linha Caúna realiza, tradicionalmente, o seu baile 

no segundo domingo de novembro, sendo que neste dia também aconteceu na 

Linha Jaboticaba a realização de uma partida do Campeonato de Futebol. Pediu 

cuidado para não realizar eventos em localidades próximas, prejudicando a 

quantidade de público das promoções. Parabenizou o Grupo da Terceira Idade 



Vida e Amor de Linha Caúna pelo belo evento realizado, que é uma forma de 

recreação e reencontro dos amigos. Pediu ao Secretário de Obras o 

patrolamento das estradas de Linha Caúna, Linha Tijolo e Linha Jaboticaba. 

Pediu melhorias na estrada da Linha Perau via olaria. Sobre a polêmica 

envolvendo o local de funcionamento do britador, disse que conversou com o 

Prefeito Municipal, sendo informado que o mesmo será removido assim que 

findar a britagem da pedra rachão para a construção dos acessos asfálticos das 

comunidades, solucionando o problema do pó sobre o cemitério e casa 

mortuária. Em aparte o Vereador Ildo Cover concordou com o Vereador Neuri 

Staggemeier dizendo que realmente o britador não está instalado no local 

correto. Acredita que a questão precisa ser solucionada assim que possível. O 

Vereador Neuri Staggemeier solicitou ao Prefeito Municipal o estudo de 

viabilidade para realização de asfaltamento no Loteamento Bem Morar, que 

tem bastante capim nas ruas. Recordou fatos marcantes da história do 

município, principalmente das pessoas que auxiliaram para o seu crescimento, 

com a cedência de saibro para a realização de melhorias nas estradas. 

Agradeceu a família de Realdo Furini, agradeceu aos munícipes Sadi Milani e 

Lírio Locatelli. Relembrou do munícipe Guilherme Furini que sempre agradecia o 

então prefeito Neuri Staggemeier pelas melhorias na estrada viabilizando o 

deslocamento das pessoas não podiam sair nos dias de chuva devido ao barro. 

Relembrou a melhoria realizada na cozinha e na copa do pavilhão da 

Comunidade de Linha Perau durante a administração do ex-prefeito Pedro 

Renato Damer e vice Neuri Staggemeier. Destacou a importância das melhorias 

a serem realizadas no pavilhão nos próximos dias, destacando que todas as 

comunidades do interior necessitam de investimentos, infraestrutura, estradas, 

sinal de telefone, internet entre outros. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. 

VERADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou o seu 

pronunciamento agradecendo pelos votos recebidos na Comunidade de Linha 

Perau, colocando-se à disposição para auxiliar no que for possível. Registrou 

alguns investimentos realizados no pavilhão, citando como exemplo as 

melhorias na cozinha e copa com recursos advindos das emendas impositivas do 

legislativo municipal. Comentou sobre o início das obras de ampliação, com 

recursos advindos de emenda parlamentar do Deputado Covatti. Ressaltou a 

importância das obras, cuja construção de uma cancha de bocha certamente 



trará entretenimento à toda a população, tendo em vista que este esporte está 

em constante crescimento em Nova Boa Vista/RS. Agradeceu aos colegas 

vereadores pela aprovação do Projeto de Lei de sua autoria, com o objetivo de 

prevenir a violência contra profissionais da educação de rede de ensino 

municipal, que é de suma importância para estes trabalhadores, tendo em vista 

constantes relatos sobre violência escolar no país. Destacou a realização de 

várias reuniões com diretores e professores das escolas, debatendo e 

apontando parâmetros para a elaboração deste. Parabenizou as equipes que 

participaram do Campeonato Municipal de Futsal, especialmente os campeões 

e vice-campeões. Convidou a população em geral para participar do 

Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que certamente será um grande 

campeonato. Convidou para o jogo de volta da semifinal do Campeonato 

Regional de Veteranos, sendo que Nova Boa Vista tem grandes chances de 

chegar à rodada final, cujo jogo realizar-se-á em Nova Boa Vista, no campo do 

Grêmio Esportivo Shell em data a ser marcada. Falou que a Caixa Econômica 

Federal (CEF) liberou o recurso para a construção do novo acesso da 

comunidade de Linha Mirim, cujo asfalto será construído nos próximos dias. 

Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO 

– Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e agradeceu os votos recebidos na 

comunidade nos três pleitos que disputou. Disse que tenta, à todo tempo, fazer 

valer a confiança recebida do povo, representando o povo novaboavistense a 

nível estadual e federal, fazendo tudo o que pode e da melhor forma possível. 

Pediu patrolamento e ensaibramento dos acessos às residências dos munícipes 

Valter Zwirtes e Sadi Thums, que são grandes produtores e precisam destas 

melhorias. Explicou que após a ocorrência de um acidente na propriedade a 

ambulância teve dificuldades de chegar, o que demonstra a urgência na 

realização destas melhorias. Pediu melhorias do trecho de estrada entre as 

propriedades de Eugênio Milani e Claudiomiro Rolof, que foi patrolada, porém, 

no dia seguinte, devido às fortes chuvas, a estrada voltou a deteriorar-se. 

Gilmar Martinazzo falou da importância de realizar melhorias nas sarjetas, para 

dar a correta destinação da água, o que aumenta a durabilidade das estradas 

municipais. Pediu roças na estrada nas proximidades da propriedade de Miro e 

Olímpia Milani, cujo capim está dificultando a visibilidade dos motoristas. O 

Vereador Gilmar Martinazzo novamente falou que muitas recomendações dos 



vereadores encaminhadas ao Poder Executivo não estão sendo atendidas, 

porém comentou que fez um pedido na última Sessão Ordinária para a 

contratação de mais um servidor para atuar junto à Vigilância Sanitária, o que 

está acontecendo pelo fato que Nova Boa Vista tornou-se local de risco de 

infestação de mosquitos transmissores de doenças. O Vereador reiterou que é 

preciso realizar a dedetização no mês de agosto, antes de ser detectada uma 

infestação de mosquitos, pois quanto mais se espera, mais difícil de controlar o 

mosquito. Falou da necessidade de realizar um trabalho de conscientização 

junto às escolas, pois a população precisa estar consciente de que uma 

tampinha de garrafa descartada de forma incorreta pode transformar-se em um 

foco do mosquito da dengue. Pediu que a Câmara de Vereadores encaminhe um 

convite para a responsável da Vigilância Sanitária da 15ª (décima quinta) 

Coordenadoria Regional de Saúde para participar de uma Sessão Ordinária, 

oportunizando aos Vereadores encaminharem seus pedidos. Comentou que 

esteve em contato com o gerente da RGE (Rio Grande Energia) acerca das 

constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica no Município de 

Nova Boa Vista/RS. Disse que foi informado da existência de problemas no 

abastecimento. Também foi solicitada a realização de um mapeamento de dia e 

horário de cada uma das quedas de energia, a fim de verificar a origem dos 

problemas e buscar as soluções pertinentes. Quanto ao britador, disse que 

conhece uma pessoa interessada em vender uma área de terras para a 

prefeitura municipal instalar o equipamento, a fim de solucionar os problemas 

que a máquina está causando no cemitério e na casa mortuária. Em aparte o 

Vereador Neuri Staggemeier disse que o Município está aguardando a 

verificação da conformidade desta área de terras com a legislação ambiental, 

para posterior análise da viabilidade desta aquisição. Gilmar disse que não está 

em condições de estar presente em alguns eventos por problemas de saúde em 

sua família. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR LAURI 

KLEIN – Bancada do PTB:  Saudou a todos e iniciou deixando um agradecimento 

aos Vereadores pela indicação das emendas impositivas, onde o Salão de linha 

Cachoerinha recebeu melhorias na Copa e Cozinha. Disse que as melhorias 

foram muito elogiadas pelas pessoas que trabalharam na realização da festa da 

comunidade. Agradeceu ao Vereador André Barp (Tchola) pela conquista da 

emenda do Deputado Covatti para ampliação do ginásio, que será de grande 



valia para melhor receber os visitantes da comunidade. Reforçou o pedido do 

vereador Gilmar Martinazzo para a realização de melhorias na entrada da 

propriedade do munícipe Valter Zwirtes. Reforçou também o pedido realizado 

há 06 (seis) meses, ainda não atendido, para a realização de melhorias nessa 

propriedade. O Vereador Lauri Klein disse que os produtores rurais trabalham 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano gerando renda para o município, 

mas que precisam implorar ao executivo caso necessitem de melhorias na 

infraestrutura e no acesso de suas propriedades, o que é inaceitável. Disse que 

a propriedade de Valter Zwirtes entrega 3.000 (três mil) suínos por ano, o que 

gera uma renda mensal considerável aos cofres municipais, por isso a 

administração precisa atender as solicitações quando possível, não sendo 

aceitável tanto tempo de espera. Concluiu o Vereador Lauri Klein. VEREADORA 

MARLI HAHN – Bancada do PTB:  Não fez uso da palavra; VEREADORA 

ADRIANA KLEIN WOLFART – Bancada do PP:  Não fez uso da palavra; 

VEREADORA IVANETE MILANI – Bancada do PP:  Saudou a todos, 

especialmente as pessoas da comunidade. Disse que a Linha Perau é uma 

comunidade acolhedora e comprometida. Agradeceu pelo apoio recebido. 

Agradeceu ao Vereador Sandro Simon pela oportunidade. Parabenizou o Coral 

São José de Linha Maneador pelos 90 (noventa) anos de história, parabenizando 

pela gravação do 1º (primeiro) CD. Desejou sucesso a todos os envolvidos. Pediu 

à Secretaria de Obras o patrolamento do travessão da Linha Perau, além do 

alargamento da estrada da comunidade. Disse que várias outras estradas 

necessitam de melhorias, sendo que há bastante tempo as pessoas não veem as 

patrolas passarem nas estradas nova-boa-vistenses. Pediu a realização de 

reparos nas laterais da ponte da Linha Perau, que além de estar danificada, 

necessita melhorias na sinalização. Pediu a instalação dos tubos que estão há 

bastante tempo depositados em frente à propriedade do munícipe Mário Colli e 

Ataídes Milani. Neste local, quando chove, uma grande quantidade de barro fica 

acumulada sobre o calçamento, causando transtornos à comunidade. Disse que 

é triste e lamentável a situação em que se encontra as laterais do calçamento 

pelo acúmulo de lixo. Disse que, outro dia, deparou-se com um vaso sanitário, 

uma pia e um amontoado de ossos depositados há poucos metros da lixeira, 

não compreendendo o que lava uma cidadão a tomar uma atitude dessas. A 

vereadora Ivanete Milani acredita que cada pessoa precisa fazer a sua parte, 



pedindo que isso não aconteça mais. Informou a todos do início das obras de 

ampliação do Ginásio da Linha Perau, com recursos provenientes de emenda 

parlamentar do Deputado Covatti. Pediu a colocação de um tubo na estrada 

próxima à lavoura de Luis Furini, onde foi aberta uma valeta na estrada que 

impede a passam no local. Destacou que pedido já foi realizado há mais de 01 

(um) ano. Concluiu a Vereadora Ivanete Milani. VEREADOR ANDRÉ BARP 

(TCHOLA) – Bancada do PP: Iniciou saudando e agradecendo a presença de 

todos, destacando a união e o potencial da comunidade. Falou das grandes 

festas realizadas devido à colaboração dos sócios. Por isso, o Vereador André 

batalhou para a conquista da emenda parlamentar do deputado Covatti Filho 

para ampliação do ginásio. Elogiou e agradeceu os vereadores pela destinação 

das emendas impositivas, recursos empregados para a realização de melhorias 

na cozinha e sala de carnes. Também está sendo repassada verba para 

ampliação do ginásio de Linha Cachoeirinha. Pediu ao Secretário de Obras a 

instalação de tubos maiores nas proximidades da propriedade de Mário Colli e 

Ataídes Milani. Acredita que a comunidade não pode ficar esperando, sendo 

que os pedidos realizados na Câmara Municipal não são dos vereadores, mas da 

comunidade que cada um representa. Pediu o patrolamento das estradas da 

Linha Furini e do travessão de Linha Perau. Disse que o Secretário de Obras fez 

um vídeo, porém não demonstrou toda a extensão da estrada, cujo trecho entre 

a propriedade do munícipe Alex Milani e a saída para a Linha São José 

Agusso/Barra Funda está em péssimas condições. Agradeceu aos Vereadores 

pela aprovação do Projeto de Lei de sua autoria que impede o corte do 

fornecimento de energia elétrica e telefonia em sextas-feiras, vésperas de 

feriado, feriados e finais de semanas, fazendo o contribuinte passar vários dias 

com o serviço interrompido. Sobre os poços artesianos, disse que na Linha 

Cachoeirinha está tudo acertado, porém na Linha Furini ainda falta a definição 

exata do local para perfuração. Conversou com o prefeito Municipal, que 

comprometeu-se a agilizar o procedimento. Informou ao Prefeito Municipal 

sobre reclamações da população de Linha Jaboticaba sobre o mau cheiro da 

água distribuída nas residências, cujo poço artesiano necessita uma atenção 

especial da administração municipal. Em aparte o Vereador Gilmar Martinazzo 

destacou que fez um Pedido de Informação solicitando a listagem dos poços 

artesianos que abastecem a comunidade nova-boa-vistense e cópia do relatório 



de análise da água de cada um deles. Disse que pretende levar ao conhecimento 

das autoridades os problemas que a população enfrenta com o fornecimento de 

água, que é uma necessidade pública. Acredita que a saúde da população 

depende, também, da qualidade da água que lhe é ofertada. O Vereador André 

Barp (Tchola) disse que conversou com o Gerente da RGE (Rio Grande Energia) 

de Palmeira das Missões/RS, Sr. Marciano Knebel, informando este sobre as 

constantes quedas de energia, solicitando providências, tendo em vista que 

muitas pessoas estão tendo prejuízos com a queima de equipamentos elétricos 

nas residências. André disse que se o consumidor não paga o serviço é 

interrompido, por isso todos tem o direito e cobrar mais qualidade. Também 

destacou a importância de buscar a instalação de luz trifásica no interior. Disse 

que o responsável da empresa irá participar de reunião no dia 11-12-2019 (onze 

de dezembro de dois mil e dezenove), para debater estes e outros assuntos 

referentes ao fornecimento de energia elétrica. Convidou a todos para 

participar do encerramento do Programa Câmara Mirim, muito importante para 

a formação de novas lideranças. Disse que é importante buscar novas ideias, 

despertando nos jovens e crianças a vontade de fazer o município crescer e se 

desenvolver cada vez mais. Disse que deslocar-se-á a Brasília/DF, juntamente 

com o Prefeito Municipal, para participar de ato contra a PEC 188/2019, a fim 

de evitar a aprovação deste Projeto de Emenda à Constituição que prevê a 

extinção de alguns municípios. Disse conhecer o trabalho de tantas pessoas 

desde a emancipação. Falou sobre as diversas conquistas das comunidades, 

sendo inadmissível esse retrocesso. Disse estar preocupado com essa 

possibilidade, pois o povo que aqui reside perderá muito em qualidade de vida, 

infraestrutura, saúde e educação. Comprometeu-se à seguir lutando, cobrando 

do governo, dos parlamentares para a não aprovação da proposta. Convidou a 

todos para a próxima Sessão Ordinária, a se realizar no dia 10-12-2019 (dez de 

dezembro de dois mil e dezenove) no Ginásio da Comunidade de Linha 

Cachoeirinha. O Vereador André Barp (Tchola) explicou a todos alguns aspectos 

que envolvem a Ouvidoria do Poder Legislativo. Falou que a Câmara apenas tem 

competência de tratar manifestações que dizem respeito aos serviços prestados 

pelo legislativo. Se a Ouvidoria recebe uma manifestação que não é de sua 

competência, a mesma deve ser repassada ao órgão competente. Tchola 

esclareceu alguns boatos de que a Ouvidoria da Câmara realizou certas 



denúncias, o que não é verdade, uma vez que as denúncias foram recebidas e 

repassadas ao órgão competente. O Presidente do Poder Legislativo disse que 

este canal de comunicação deve ser levado a sério e que o munícipe que deseja 

manifestar-se precisa estar ciente do conteúdo e da veracidade da 

manifestação, para evitar uma possível responsabilização. Parabenizou os times 

participantes do Campeonato Municipal de Futsal. Convidou a todos para 

prestigiar o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Parabenizou o 

Município de Nova Boa Vista pela bela organização de suas equipes. Disse que 

os jogos serão de elevado nível. O Vereador acredita que ainda é preciso 

acrescentar uma regra no campeonato, a fim de incentivar os times a escalar 

atletas jovens, para dar oportunidade e formar novos atletas. Concluiu o 

Vereador André Barp (Tchola). 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Não houveram Vereadores inscritos. Em ato contínuo, o Presidente Vereador 

André Barp agradeceu a presença de todos e invocando a proteção de Deus, 

declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária. Convidou a 

todos para participar da Sessão Ordinária a se realizar no dia 26-11-2019 (vinte 

e seis de novembro de dois mil e dezenove) no Salão da Comunidade de Linha 

Perau, interior do Município de Nova Boa Vista/RS, 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. 
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