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Ata nº 011/2018 da Décima Primeira Sessão Ordinária, da Segunda Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos dez dias do mês de julho de dois mil e 

dezoito. Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezoito (10-07-2018) 

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

Boa Vista, em sua Décima Primeira 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 010/2018 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

seis de junho de dois mil e dezoito (26-06-2018), 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. Pedido de Informação Nº 007/2018. 2ª FASE DA SESSÃO: - GRANDE 

EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR ANDRÉ BARP 

– Bancada do PP: Saudou a todos e iniciou relatando a realização do 

Campeonato Municipal de Futsal, do qual participou em várias categorias, 

atuando pelo Juvenil de Linha Mirim na categoria Veteranos, pelo Grêmio 

Esportivo Shell na categoria Master, e pelo Driblei Futebol Clube na categoria 

Livre. Parabenizou o Juvenil de Linha Mirim por chegar à rodada final nas 05 

(cinco) categorias disputadas, sendo campeão em 04 (quatro) delas. 

Parabenizou os vice-campeões e todas as equipes que disputaram o 

campeonato. Disse que o futebol de Nova Boa Vista é muito competitivo. 

Solicitou ao Poder Executivo para que no próximo Campeonato de Futsal a 

rodada finada inicie à tarde, porque sendo várias categorias necessita de 

bastante tempo, fazendo com que o público retorne para casa antes mesmo dos 

últimos jogos. Informou a população sobre o início do Campeonato Regional de 

Futsal, onde Nova Boa Vista sempre foi destaque, desde já convidou a 



população a participar dos jogos. Pediu patrolamento e encascalhamento na 

estrada da Linha Coli e em outras estradas que estão em más condições de 

trafegabilidade. Agradeceu à Emater e à Secretaria da Agricultura por atender a 

sua recomendação encaminhada ao Poder Executivo para a realização do 

Concurso do Vinho, que acontecerá juntamente com o Jantar do Peixe no dia 28 

de julho de 2018. Destacou a realização do curso sobre vinho, que foi muito 

bom para os produtores novaboavistenses, pois essa atividade incrementa 

bastante a renda das famílias novaboavistenses. Disse ainda que fez uma 

recomendação para a compra de um detector de vazamento de água, 

destacando que várias vezes a população fica desabastecida por causa de 

vazamentos que demoram para serem encontrados. Disse que o custo desse 

equipamento é relativamente baixo em relação aos benefícios que poderá 

trazer à população da cidade e do interior. Disse ser favorável aos Projetos de 

Lei em pauta exceto o de Nº 047/2018, que trata da alienação do veículo Spin 

da municipalidade. Tchola acredita que esse veículo ainda pode ser aproveitado, 

porque tem baixa quilometragem e apenas necessita revisão, que não foi 

realizada em vários veículos e máquinas. André acredita que os veículos, 

caminhões e máquinas devem estar em boas condições para dar mais qualidade 

ao trabalho dos servidores públicos. Disse que estará de licença nos próximos 

dois meses, porém assegurou que continuará na defesa dos interesses da 

comunidade. Disse que é importante trabalhar em prol do povo e buscar 

recursos para melhorar a vida das pessoas. Parabenizou ou vereadores que 

foram a Brasília em busca de emendas parlamentares, que obtiveram êxito em 

várias demandas. André Barp (Tchola) disse que os vereadores não são omissos 

e que independente de siglas partidárias, todos estão em busca de recursos 

para o crescimento de Nova Boa Vista. Concluiu o Vereador André Barp 

(Tchola). VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos e 

disse ser uma satisfação voltar de uma viagem muito proveitosa a Brasília ao 

lado do Vereador Ido José Fritzen do Prefeito Municipal Daniel Thalheimer. 

Percebeu uma boa relação entre o Prefeito Municipal e o Vereador Ido para 

com Deputados e Senadores. Neuri destacou que toda viagem tem seus custos, 

mas se houver a destinação de emendas, tudo vale a pena em prol de um bem 

maior, que é o Município de Nova Boa Vista. Falou que várias emendas foram 

empenhadas, assim como acredita que muitas outras ainda virão. Neuri ficou 

feliz por conseguir uma emenda pessoal do Deputado Giovane Cherini de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a construção do Centro de 



Convivência do Idoso com piscinas para lazer e fisioterapia, que é um sonho das 

pessoas idosas e agora está prestes a ser realizado. Neuri Staggemeier ficou 

muito feliz com a presteza do deputado, pois já na última sexta feira o valor 

estava empenhado. Falou que os vereadores precisam viajar em busca de 

emendas, pois estes são os cabos eleitorais dos deputados. Disse acreditar na 

importância de que a população saiba quem são os Deputados que realmente 

ajudam Nova Boa Vista. Além da emenda do Deputado Cherini, também 

conseguiram R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) do Deputado Geronimo 

Goerguen, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do deputado Covatti 

e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Deputado Marco Maia. 

Neuri reforçou que foram muito bem atendidos em todos os gabinetes de 

Deputados. Ainda na viagem, pediu uma atenção do Senador Lasier Martins ao 

Município de Nova Boa Vista, sendo que o mesmo se comprometeu a repassar 

uma emenda para a Educação adquirir uma van ou ônibus para melhorar o 

transporte dos alunos. Pediu empenho do Chefe de Obras para o 

ensaibramento urgente da estrada da Linha Hahn, porque lá tem um munícipe 

investindo bastante na engorda de suínos e não pode ficar desamparado, assim 

como toda a comunidade. Reforçou o pedido do vereador André Barp (Tchola) 

para o recolhimento do lixo no interior do município, para evitar o depósito 

deste em beiradas de estradas, que dá um aspecto desagradável ao município. 

Também pediu o recolhimento do lixo eletrônico. Novamente pediu a troca de 

lâmpadas queimadas da iluminação pública, principalmente na Avenida Jacob 

Wagner Sobrinho, próximo ao Colégio Santos Anjos, onde já faz bastante tempo 

que o serviço precisa ser realizado. Pediu agilidade. Solicitou à Secretaria de 

Educação que busque um espaço para o Museu Cultural, que possui várias 

peças doadas pela comunidade, que precisam ser devidamente armazenadas, 

além de haverem boas condições de visitação para a população. Acredita que 

deve ser cultivado o passado para existir respeito no presente. Em aparte o 

Vereador Sandro Simon disse que em reunião com o Prefeito Municipal, na qual 

o Vereador Neuri não estava presente, ficou acertado que na parte de baixo do 

Centro de Eventos, que será construído em breve, será preparado o espaço para 

a instalação do museu. O Vereador Neuri Staggemeier elogiou a iniciativa do 

colega, porque acredita que o museu necessita de um espaço bonito, amplo e 

seguro, para valorizar a cultura e as pessoas que fizeram as suas doações, 

porque a história do município se concretiza através do museu. Concluiu o 

Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: 



Saudou a todos e iniciou fazendo um breve relatório da viagem realizada a 

Brasília. Disse que foram muito bem recebidos nos gabinetes. Ido acredita que 

da mesma forma como a população espera a visita dos deputados nos 

municípios estes esperam a visita dos vereadores nos gabinetes. O Vereador Ido 

acredita que em Nova Boa Vista poderiam haver mais viagens de Vereadores a 

Brasília porque quem não é visto não é lembrado. Encontrou com um vereador 

de Sarandi/RS que em menos de 02 (dois) anos de mandato já fez 04 (quatro) 

viagens à Capital Federal, o mesmo número de viagens do vereador Ido que 

atua há quase 10 (dez) anos no Poder Legislativo. Citou a liberação de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Deputado Giovane Cherini, R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Deputado Covati Filho, R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Deputado Marco Maia e do 

Deputado Gerônimo Goerguen, uma caminhonete Mitsubish no valor de 

130.000,00 (cento e trinta mil reais) que será adquirida na agência de Passo 

Fundo e, no máximo em 30 (trinta) dias estará à disposição da comunidade 

novaboavistense. Além deste valor, o Deputado Gerônimo disponibilizou, de 

última hora, mais R$ 100.000,00 (cem mil reais), que conversando com as 

secretarias, ficou decidido que será investido na aquisição de um gerador para o 

Posto de Saúde, a fim de não interromper a prestados serviços de saúde 

durante as comuns quedas de energia que acontecem em Nova Boa Vista. Esse 

investimento gira em torno de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). O 

Vereador Ido José Fritzen disse que nesta viagem conseguiram deixar 

empenhado mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além de outras 

emendas que foram prometidas pelos Deputados, podendo chegar à R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) em emendas em 2018, o que nunca 

aconteceu em Nova Boa Vista, permitindo à administração fazer muitas e 

muitas coisas, que só não acontecerão “se o Prefeito não quiser”. Agradeceu a 

Suplente de Vereador Adriana Klein Wolfart que assumiu a vaga no período em 

que teve de licença. Sabe da importância dos votos realizados pelos suplentes, 

por isso acredita ser justo que assumam por um período razoável. Elogiou o 

trabalho desenvolvido pela suplente, que demonstrou gostar bastante de 

política, sendo que visitou várias famílias na sua comunidade de Lajeado Boa 

Vista. Ido pediu a população que observe essas atitudes na hora de eleição, e 

não deposite seus votos em pessoas que nunca mais visitam a sua residência, 

apenas aparecendo para pedir votos. Essas pessoas que não se esforçam 

acabam tirando o lugar daqueles que poderiam realizar um excelente trabalho. 



Parabenizou as equipes de Futsal que disputaram o Campeonato Municipal de 

Futsal, em especial à equipe do Juvenil de Linha Mirim, que demonstrou uma 

enorme união, que faz a diferença, tanto que ficaram com o primeiro lugar em 

04 (quatro) categorias. Estendeu as felicitações à todas as equipes que 

participaram do campeonato, que fazem o esporte ser muito bonito em Nova 

Boa Vista. O Vereador, sendo ecônomo do Salão Padre Urbano, diz com muito 

orgulho que pode vender a cerveja em garrafas, porque em Nova Boa Vista o 

espírito esportivo é muito forte e não acontecem brigas por rivalidades 

esportivas. Além de que a garrafa aumenta a união entre as pessoas, pois 

possibilita que a cerveja seja compartilhada, o que fortalece os laços de amizade 

e respeito das pessoas. Agradeceu ao poder Executivo por realizar uma 

terraplanagem que havia pedido há bastante tempo. Concluiu o Vereador Ido 

José Fritzen. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a 

todos e iniciou parabenizando as equipes vencedoras e participantes do 

Campeonato Municipal de Futsal de Nova Boa Vista. Disse que há muitos anos o 

município investe e se envolve bastante no futebol, sendo referência para 

outras cidades pelo fato de finalizar um campeonato e logo em seguida iniciar 

outro. Agradeceu aos organizadores e a todo o público que participou, 

convidando a todos para acompanhar o campeonato regional. Sobre a revisão 

de máquinas e automóveis, o vereador pediu maior cuidado da administração. 

Destacou os diversos equipamentos que hoje estão parados, mas que poderiam 

estar trazendo benefícios para a população. Acredita que a revisão é 

fundamental e importante para não para os serviços públicos. Há muito tempo 

não se via em Nova Boa Vista tantas máquinas e equipamentos parados, vários 

deles em boas condições, mas estragados por falta de manutenção periódica. 

Pediu melhorias na estrada da Linha Cachoeirinha, que já pediu várias vezes. 

Disse que vários lugares necessitam reparos, porém alguns pequenos serviços 

devem receber prioridade, principalmente para não deixar desatendidos os 

produtores de leite e criadores de suínos, que necessitam de estradas boas para 

escoar a produção. Pediu, mais uma vez melhorias na entrada da propriedade 

de Delésio Previatti, que está sendo chato fazer o mesmo pedido tantas vezes 

sem ser atendido. Pediu apoio dos colegas vereadores, para que intercedam 

junto aos seus deputados e senadores, solicitando a aprovação do PLS 513/2017 

que trata sobre melhorias para as rádio comunitárias, sendo o aumento da 

potência, qualidade e dois canais. Disse que a rádio é um importante veículo de 

comunicação, que a comunidade gosta muito de escutar e seria muito 



importante fazer com que suas ondas sonoras, efetivamente, alcancem toda a 

extensão territorial do município. Destacou que a Rádio Comunitária de Nova 

Boa Vista não tem lucro sobre seus anúncios, apenas arrecadando aquilo que é 

necessário para manter-se em funcionamento. Em aparte o Vereador Ildo Cover 

solicitou a feitura de um documento em conjunto entre os vereadores para 

encaminhar aos Deputados e Senadores. Disse ainda que em vários lugares do 

município, inclusive em sua propriedade rural, as pessoas gostariam de escutar 

a rádio, mas o sinal não é suficiente para a obtenção de um áudio de qualidade. 

Em aparte o Vereador André Barp reforçou a ideia do colega Vereador Ildo 

Cover para encaminhar um documento em conjunto entre todos os vereadores 

à todas as lideranças políticas nacionais. O Vereador Diogene Biegelmeier 

destacou que não há a intenção de alcançar o espaço de outras rádios, mas 

apenas poder levar a rádio para toda a comunidade de Nova Boa Vista. Concluiu 

o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do 

PTB: Não fez uso da palavra. VEREADOR MARCIO GRAPIGLIA SIGNORI – 

Bancada do PTB: Não fez uso da palavra. VEREADOR ILDO COVER – Bancada do 

MDB: 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. 3ª FASE DA SESSÃO - ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente 

solicitou que fosse feita a leitura dos projetos com os respectivos pareceres das 

comissões permanentes. 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”. 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 

047/2018: “Autoriza o Poder Executivo a alienar bem móvel pertencente ao 

Município de Nova Boa Vista 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: Vereador 



André Barp: Manifestou sua contrariedade ao Projeto em pauta, esclarecendo 

que o veículo a ser alienado está em boas condições de uso, faltando apenas 

realizar a revisão, pois tem veículos transitando em pior estado de conservação. 

Além disso muitas secretarias necessitam de veículos, sendo que falta 

organização, pois várias vezes realizou-se uma viagem de ônibus a Almirante 

Tamandaré do Sul para levar 05 (cinco) alunos do EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Vereador Ildo Cover: Disse que concorda com a alienação se for 

adquirido outro veículo em substituição ao que se pretende alienar. Pediu que o 

Projeto permaneça em tramitação, para solicitar à administração maiores 

informações. Vereador Ido José Fritzen:  Disse que o veículo está em boas 

condições, que tem o motor reformado assim como toda a suspensão revisada. 

Pediu a opinião dos demais vereadores. Vereador Neuri Staggemeier: Disse que 

tem a informação de que o veículo será trocado por outro com mais utilidade. 

Vereador Sandro Simon: Acredita que deveria constar maiores informações no 

projeto, inclusive se acontecerá a compra de outro carro. Disse que a posição do 

PTB também é contrária ao Projeto da forma como ele se apresenta. Vereador 

Neuri Staggemeier: Solicitou ao Jurídico se há possibilidade de manter o projeto 

em tramitação, retirando-o da Ordem do Dia desta Sessão Ordinária. Assim 

haveria tempo de pedir maiores explicações ao Prefeito Municipal, garantindo 

uma votação mais consciente. Vereador Ildo Cover: Disse que poderia ser 

vendido outros veículos, que estão piores. Vereador André Barp: Disse que o 

veículo Gol da Secretaria de Finanças, um da Secretaria da Saúde e outro da 

Educação estão muito piores que a Spin. Além disse, a Secretaria de Assistência 

Social necessita um veículo. O Presidente do Poder Legislativo SUSPENDEU a 

Sessão Ordinária por 05 (cinco) minutos. Retomada a Sessão, o Presidente 

Vereador Diogene Biegelmeier imediatamente pôs o Projeto De Lei Nº 

047/2018 em Votação: o Vereador Neuri Staggemeier fez um pedido verbal para 

retirada o Projeto para adiamento da Votação. O presidente colocou em 

votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS O PEDIDO PARA 

ADIAMENTO DA VOTAÇÃO. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 048/2018: 

“Acrescenta meta no Plano Plurianual para o período 2018/2021, cria meta nas 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, abre Crédito Especial no 

orçamento do município, indica recursos e dá outras providencias”. 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 049/2018: “Autoriza o repasse da segunda parcela do 



incentivo financeiro estadual aos Agentes Comunitários de Saúde, vinculados à 

equipe de Estratégia de Saúde da Família – ESF”. 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 050/2018: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

parceria com o Círculo de Pais e Mestres da Escola Antônio Mathias Anschau, 

nos termos da lei Federal nº 13.019/2014 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 051/2018: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

renovar permissão de uso de bem imóvel de propriedade do Município e dá 

outras providencias”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Vereador Neuri Staggemeier: Disse sentir uma admiração muito grande pela 

forma como a Mesa Diretora vem sendo conduzida pelo Presidente Diogene 

Biegelmeier, assim como elogiou o interesse coletivo dos vereadores da 

oposição, que, tendo a maioria, poderiam ter rejeitado o projeto, mas com 

responsabilidade e ética levaram à matéria à debate. Elogiou da mesma forma 

os assessores. Fica grato. Vereador Diogene Biegelmeier: Disse que o trabalho 

deve ser coletivo e em prol do bem comum, As matérias devem ser debatidas e 

as decisões tomadas em conjunto, assim pretende trabalhar até o fim do seu 

mandato. O objetivo é sempre buscar o melhor para a população. Também 

disse que durante o desenrolar da Sessão Ordinária foi aprovado o PLS 

513/2017, aumentando a potência das rádios comunitárias para 150Watts e 02 

(dois) canais de operação, o que já melhora muito a situação. Passando na 

Câmara dos Deputados, as rádios poderão trabalhar muito melhor e atingir todo 

o território do município. Pediu aos vereadores que intercedam junto com seus 

Deputados. A rádio é importante para divulgar as importantes informações dos 

município. 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 24-07-2018 (vinte e quatro 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 

 


