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Ata nº 010/2018 da Décima Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito. 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito (26-06-2018) 

reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

Boa Vista, em sua Décima Sessão Ordinária, sendo que às dezoito horas e trinta 

minutos (18h30min), foi feita a chamada, onde estiveram presentes os 

seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Cleber Badin, Ildo Cover, André 

Barp, Luiz Desingrini, Sandro Simon, Ido José Fritzen, Diogene Biegelmeier e o 

suplente Marcio Grapiglia Signori face o pedido de licença do vereador titular 

Gilmar Angelo Martinazzo. Constatando a existência de quorum o Senhor 

Presidente, Vereador Diogene Biegelmeier, invocando a proteção de Deus, 

declarou abertos os trabalhos da presente Sessão. De imediato convidou o 

Secretário da Mesa Vereador Ido José Fritzen para fazer a leitura de um texto da 

Bíblia Sagrada. O Presidente, Vereador Diogene Biegelmeier, colocou à 

disposição dos Vereadores a Ata nº 009/2018 da Sessão Ordinária do dia doze 

de junho de dois mil e dezoito (12-06-2018), 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 12/2018; Recomendação 13/2018. Após, o Vereador 

Neuri Staggemeier fez um pedido para inversão da Ordem do Dia, realizando 

primeiramente a apreciação da matéria e após os pronunciamentos dos 

vereadores. O Presidente colocou em votação o pedido verbal para inversão da 

Ordem do dia, resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE. Assim, passou-se 

para a 2ª FASE DA SESSÃO: ORDEM DO DIA pela ordem invertida. O Senhor 

Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos projetos com os respectivos 

pareceres das comissões permanentes. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

038/2018: “Autoriza o Poder Executivo a alienar, por dação em pagamento um 

trator agrícola, e dá outras providências”. Os pareceres das comissões foram 

favoráveis ao projeto. Em discussão: não houve e em Votação, resultando: 

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

043/2018: “Dispõe sobre a instituição da Gestão Democrática do Ensino Público 

Municipal de Nova Boa Vista e dá outras providências”. O Vereador Neuri 

Staggemeier, pela complexibilidade do Projeto fez uma solicitação para retirada 



de pauta. Posto o pedido em votação, resultando: RETIRADO DE PAUTA por 

unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 044/2018: “Autoriza 

o Poder Executivo a renovar a contratação temporária previstas nas Leis 

Municipais Nº 1802/2017 e 1888/2017 e dá outras providências”. Os pareceres 

das comissões foram favoráveis ao projeto. Em discussão: não houve e em 

Votação, resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. O Vereador 

André Barp fez um pedido verbal para votação em bloco dos Projetos de Lei Nº 

045/2018 e 046/2018. Posto o pedido em votação, resultando aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 045/2018: “Abre Crédito 

Especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 046/2018: “Abre Créditos Suplementares no 

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

pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em discussão: não houve 

e em Votação, resultando: APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 047/2018: “Autoriza o Poder Executivo a 

alienar bem móvel pertencente ao Município de Nova Boa Vista e dá outras 

providencias”. O Vereador André Barp, fez uma solicitação para retirada de 

pauta. Posto o pedido em votação, resultando: RETIRADO DE PAUTA por 

unanimidade de votos. PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 002/2018: 

“Autoriza viagem internacional do Prefeito Municipal e dá outras providências”. 

Os pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em discussão: não 

houve e em Votação, resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 007/2018: “Altera horário de 

realização de sessões ordinárias e dá outras providências”. Os pareceres das 

comissões foram favoráveis ao projeto. Em discussão: não houve e em Votação, 

resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 008/2018: “Autoriza a viagem de 02 (dois) 

Vereadores a Brasília/DF”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao 

projeto. Em discussão: não houve e em Votação, resultando: APROVADO POR 

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

Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do 

PP: Saudou a todos e primeiramente comentou sobre uma Recomendação de 

sua autoria encaminhada ao Poder Executivo solicitando que seja efetuado o 

recolhimento de lixo no interior do município, que é muito importante para dar 

a correta destinação dos resíduos, melhorando a qualidade de vida das pessoas. 

Pediu ao Poder Executivo reparos na avenida principal Avenida Jacob Wagner 



Sobrinho de Nova Boa Vista, que já apresenta alguns buracos pequenos e 

começando infiltrações e poderá trazer maiores transtornos com o passar do 

tempo. Comentou que, em frente ao cemitério e à Casa Mortuária de Nova Boa 

Vista há um cano de água descoberto, que está suscetível ao rompimento, caso 

alguma pedra seja jogada em cima. Pediu ao Poder Público que tome as 

providências, evitando que a comunidade de Linha Knob e moradores da cidade 

e parte da Escola Santos Anjos possam ficar sem água pelo rompimento do 

referido cano. Desejou parabéns às cidades-mães de Nova Boa Vista, 

Chapada/RS pela comemoração dos seus 59 (cinquenta e nove) anos no dia 03-

06-2018 (três de junho de dois mil e dezoito) e Sarandi que festeja seus 79 

(setenta e nove) anos em 27-06-2018 (vinte e sete de junho de dois mil e 

dezoito). Pediu ao Poder Público que realize o pagamento da primeira parcela 

do 13º (décimo terceiro) salário do funcionalismo público no mês de julho, 

conforme de costume, porque os funcionários estão questionando. Convida a 

População em geral a participar da final 21º campeonato de futsal, que 

acontecerá nessa sexta dia 29 de junho no ginásio padre urbano. Desejou uma 

boa semana a todos e concluiu o seu discurso. VEREADOR SANDRO SIMON – 

Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou desejando um bom trabalho ao 

Vereador Marcio Grapiglia Signori que assume por trinta dias face a licença do 

Vereador Marcio Grapiglia Signori. Disse que fez uma Recomendação ao Poder 

Executivo, complementando os pedidos realizados ao longo das últimas 

legislaturas pelo Vereador Gilmar Angelo Martinazzo pra a construção de praças 

públicas nos dois loteamentos de Nova Boa Vista, nas casas populares. Disse 

que esse é um pedido recorrente dos moradores, que se dispõe à realizar um 

trabalho em conjunto, responsabilizando-se por cuidar e manter a praça após 

sua construção. Pediu também a instalação de placas indicativas na cidade e no 

interior, porque é bom ter uma boa sinalização de trânsito para facilitar a vida 

dos munícipes novaboavistenses e dos visitantes. Concluiu o Vereador Sandro 

Simon. VEREADOR MARCIO GRAPIGLIA SIGNORI – Bancada do PTB: Saudou a 

todos e iniciou dizendo que é uma honra poder retornar à Câmara de 

Vereadores. Agradeceu ao Vereador Gilmar Angelo Martinazzo pela cedência do 

espaço. Falou sobre o temporal que aconteceu em Sarandi. Disse que visitou o 

local e percebeu os enormes estragos. Parabenizou o Poder Público de Nova 

Boa Vista que prestou auxílio, assim como a Cotrisal (Cooperativa Tritícola 

Sarandi Ltda) que está fazendo uma rifa para auxiliar as famílias vítimas dos 

fortes ventos. Marcio disse que em torno de 13 (treze) casas foram destruídas, 



por isso que o Esporte Clube Gauchinho mobilizou-se para arrecadar um 

dinheiro para a família de Daniel Elisher, que foi atleta deste time, com o qual 

todos tem uma grande amizade. O Vereador disse que as doações podem ser 

feitas diretamente na conta do Esporte Clube Gauchinho no banco Sicredi e que 

é um gesto de solidariedade para com esse grande amigo. O Vereador ainda 

disse que percebe muitas pessoas realizando doações de coisas com pouca 

utilidade. Disse o ideal é doar aquilo que está em uso, pois “para servir par o 

outro deve servir para mim”. A doação deve ser feita com carinho e pensando 

no bem do próximo. Concluiu o Vereador Marcio Grapiglia Signori. VEREADOR 

ILDO COVER – Bancada do MDB: Saudou a todos e primeiramente desejou 

boas-vindas ao colega Vereador Marcio Grapiglia Signori, desejando-lhe um 

bom trabalho à exemplo do realizado no período em que fora vereador, 

elaborando e aprovando bons projetos. Disse estar satisfeito com o 

recebimento da confirmação do gabinete do Deputado Federal Marcio Biolchi 

sobre a liberação de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para a 

aquisição do britador, que servirá para melhorar a trafegabilidade das estradas, 

que uma semana após sua recuperação já estão novamente em más condições, 

necessitando refazer todas. Disse que sabe que, para tal serviço, há um alto 

custo, além de que deve haver colaboração do tempo, porém acredita que há o 

empenho do Secretário de Obras em realizar essas melhorias. Deixou um bom 

final de semana à todos. Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR NEURI 

STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Cumprimentou todos e desejou um bom 

trabalho ao vereador Márcio Grapiglia Signori. Disse ser uma satisfação poder 

usar a tribuna e perceber como os munícipes fazem o seu papel de ajudar as 

pessoas que estão em necessidade. Destacou a campanha realizada pela 

Câmara de Vereadores, Poder Público Municipal e Emater, que buscaram 

doações e levaram às famílias que necessitam. Registrou também a necessidade 

de auxiliar a Dona Edi Dreyer pela ocorrência de um incêndio no porão de sua 

residência, onde diversos móveis e equipamentos foram destruídos. Elogiou o 

Poder Público, através da Secretaria da Assistência Social pela abertura de uma 

conta para receber doações. Neuri registrou o quão triste foi presenciar uma 

pessoa de 90 (noventa) anos chorando por ter perdido tudo suas coisas dentro 

de casa. Pediu ao Chefe da Secretaria de Obras uma atenção especial à estrada 

da Linha Hahn que está com problemas de vido às fortes chuvas e curto espaço 

de tempo. Pediu ensaibramento do travessão de Linha Jaboticaba para Linha 

Tijolo, perto da propriedade de Edson Anshau, assim como de toda a extensão 



da estrada da Linha Barraca. Disse saber das dificuldades de trabalhar nas 

estradas no inverno, por isso compreende o atraso do início das interiorizações 

da Secretaria de Obras, pois nesse período os dias são curtos e as dificuldades 

são grandes. Disse que muitos munícipes reclamam da falta de remédios no 

Posto de Saúde. Verificou a situação e percebeu que é verídica, porém foi 

informado pela Secretaria da Saúde que aconteceu um fato imprevisível, pois 

realizou-se uma licitação e não houve a presença de nenhuma empresa, o que 

para Neuri é estranho em um município que paga as suas contas em dia. O 

Vereador também destacou sua preocupação com a demora em algumas 

licitações, por isso pediu providências do prefeito municipal, que deverá cobrar 

mais urgência para a realização de licitações, pois o povo não pode ser 

prejudicado. Elogiou a gradativa ampliação da abrangência do sinal de internet 

no interior do município, através da empresa Razão Info, da qual faz parte o seu 

filho Martin Staggemeier. Disse que tudo isso ocorre sem nenhum incentivo do 

poder público e que todos sabem da importância dessa ferramenta para os 

filhos de agricultores que estudam e dos que precisam dela para trabalhar. 

Ressaltou que as Linhas Caúna, Linha Jaboticaba, Linha Gabriúva, Linha Mirim, 

Linha Tijolo, LInha Knob e Lajeado Boa Vista estão amparadas com o sinal, além 

de que esta empresa disponibiliza 05 MB (cinco megabytes) de internet à Escola 

Municipal Santos Anjos sem custo para o município. Acredita que o município 

precisa de pessoas que ajudem a levar ao interior os investimentos necessários 

para melhorar a sua qualidade de vida. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. 

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

comentando sobre a viagem realizada a Porto Alegre para participar de 

audiência pública sobre o novo decreto de regulamentação do SUSAF (Sistema 

Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar Artesanal de Pequeno 

Porte), sobre a possibilidade dos produtores agroindustriais venderem os seus 

produtos em todo o estado, ficando a cargo dos municípios realizarem as 

vistorias necessárias. Agradeceu a comunidade novaboavistense pelas doações 

arrecadadas em auxílio às famílias vítimas do temporal em Sarandi/RS. Disse 

que os estragos foram grandes, sendo que algumas famílias perderam tudo o 

que tinha. Agradeceu aos Móveis Shuster que cedeu o caminhão para levar os 

alimentos, móveis, roupas e sapatos arrecadados. Pediu também, conforme 

relatado pelo vereador Neuri Staggemeier, que a população ajude, na medida 

do possível, a família Dreyer pelo incêndio registrado em sua residência. Em 

aparte o Vereador Ildo Cover disse que devemos ser solidários porque somente 



quem passa por essas complicações sabe o quanto é difícil. Disse que já passou 

por uma tempestade e por uma enchente, onde perdeu tudo o que tinha. 

Acredita que a solidariedade dos outros é importante para motivar o recomeço 

daqueles que, de uma hora para outra ficaram sem nada. Por isso pediu cuidado 

para que sejam doadas coisas realmente úteis, o que não serve não deve ser 

doado, deve ser jogado fora. O Presidente Diogene Biegelmeier agradeceu em 

nome da Câmara de Vereadores, do Poder Público Municipal e da Rádio Boa 

Vista FM, esta que foi a pioneira neste gesto tão importante de solidariedade. 

Pediu a recuperação da estrada da Linha Cachoeirinha e do travessão que liga as 

duas pontes, no trecho próximo à propriedade de Geni Adam. Pediu melhorias 

na entrada da propriedade do munícipe Júlio Netzold e Delézio Previatti, pedido 

realizado há bastante tempo. Comentou sobre a distribuição pelo Governo do 

Estado, em emenda conjunta com Deputados Federais, de diversas máquinas e 

equipamentos (retroescavadeiras, caminhão caçamba, tratores e rolos 

compactadores) aos municípios gaúchos. Disse que vários municípios foram 

contemplados, citando o Almirante Tamandaré do Sul, Chapada, Constantina, 

Novo Barreiro, Pontão, Sarandi, entre vários outros. Disse que chama a atenção, 

em meio de tantos municípios, Nova Boa Vista não receber nenhum recurso, 

considerando todas as viagens realizadas até Porto Alegre. Em aparte o 

Vereador Ildo Cover disse que ficou sabendo, em conversa com o Secretário da 

Agricultura, porém tudo já estava direcionado aos municípios que menos teriam 

recebido recursos nos últimos anos. Ildo acredita que alguma dessas máquinas 

deveria ter vindo para Nova Boa Vista, mas talvez o Prefeito não teve 

conhecimento dessa situação. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse 

que, acredita que esse recurso é do orçamento de 2016 (dois mil e dezesseis), 

porém buscará maiores informações para ter certeza. O Vereador Diogene disse 

que em 2013 (dois mil e treze) a administração conseguiu vários recursos, disse 

que estava em Porto Alegre e ficou sabendo de uma grande entrega de ônibus 

escolares, que também já estariam todos destinados. Foi feito um pedido e na 

semana seguinte o Município recebeu um ônibus. Acredita que desta vez houve 

falha de quem está conduzindo, porque de tantos equipamentos 

disponibilizados, pelo menos um poderia vim para Nova Boa Vista, ainda 

porque, alguns municípios receberam mais do que um equipamento, tal como 

Sarandi que recebeu 03 (três). Disse que o Prefeito Municipal foi várias vezes a 

Porto Alegre e que essa era uma boa oportunidade para receber um caminhão 

com caçamba, que é uma necessidade da Secretaria de Obras. Diogene disse 



que essas oportunidades não podem ser desperdiçadas, que deve haver uma 

maior interesse e boa vontade em buscar recursos e melhorias para o 

município. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR IDO JOSÉ 

FRITZEN – Bancada do PP: Não fez uso da palavra. VEREADOR LUIZ DESINGRINI 

– Bancada do PTB: Não fez uso da palavra. VEREADOR CLEBER BADIN – 

Bancada do PDT: Não fez uso da palavra. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Não houveram vereadores inscritos. Em ato contínuo, o Presidente 

Vereador Diogene Biegelmeier 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 do dia 10-07-

2018 (dez de julho de dois mil e dezoito) Os trabalhos foram dirigidos pelos 

Vereadores: Diogene Biegelmeier – Presidente e Ido José Fritzen – Secretário. 

Eu Ido José Fritzen determinei que fosse lavrada a presente Ata que depois de 

Aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim. 

         

 

 

  

           Diogene Biegelmeier                             Ido José Fritzen 

    Presidente do Poder Legislativo                                           Secretário 

 


