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Ata nº 013/2018 da Décima Terceira Sessão Ordinária, da Segunda Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos quatorze dias do mês de agosto de dois 

mil e dezoito. Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (14-08-

2018) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de 

Nova Boa Vista, em sua Décima Terceira 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, Gilmar Angelo Martinazzo, Luiz Desingrini, Sandro Simon, Ido José 

Fritzen, Diogene Biegelmeier e a suplente Ivanete Milani face o pedido de 

licença do vereador titular André Barp. 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 012/2018 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

quatro de setembro de dois mil e dezoito (24-07-2018), em seguida colocou-a 

em discussão: não houve; em votação: APROVADA por unanimidade. O 

Presidente, Vereador Diogene Biegelmeier, colocou à disposição dos Vereadores 

a Ata nº 003/2018 da Sessão Extraordinária do dia treze de julho de dois mil e 

dezoito (13-07-2018), 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 

Nº 015/2018. O Vereador Neuri Staggemeier pediu inversão Gilmar pediu 

votação em bloco justificativa mais esclarecida 

LUIZ DESENGRINI NÃO 

SANDRO SIMON NÃO 

IDO JOSÉ FRITZEN NÃO 

 

 

2ª FASE DA SESSÃO: - GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes 

Vereadores:  



 

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

destacando uma preocupação que tem com a saúde dos munícipes residentes 

na Linha Cachoeirinha pela má qualidade da água do poço artesiano que 

abastece aquela comunidade. Disse que viu uma amostra da água e a situação 

realmente é preocupante. Acredita que o Prefeito Municipal e Secretários 

deveriam estar na Câmara de Vereadores, que é a voz da comunidade, para 

perceber o problema, juntamente com os Vereadores e buscar imediatamente a 

solução. A água tem cor escura, possivelmente por infiltração, por isso o 

Prefeito Municipal precisa tomar medidas urgentes para a perfuração de um 

novo poço. 

 Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo pediu que seja 

encaminhada uma Moção pela Câmara de Vereadores ao Poder Executivo 

solicitando que tome medidas urgentes para melhorar a qualidade da água na 

Linha Cachoeirinha. 

 Em aparte o Vereador Ildo Cover disse ser favorável ao encaminhamento 

da referida Moção. 

 O Vereador Neuri disse que é interessante que a Câmara envie esse 

documento. 

 Neuri Staggemeier disse que sentiu uma satisfação enorme pela leitura 

na Sessão dos contratos de repasses de recursos firmados entre o Poder 

Executivo e a Caixa Econômica Federal, em torno de 1.400.000,00 (um milhão e 

quatrocentos mil reais) advindos de emendas parlamentares. Fica feliz porque 

essas emendas advém do trabalho de todos os vereadores e do Prefeito 

Municipal e tais melhorias, num período de crise, são muito importantes para os 

munícipes. As viagens dos vereadores e do Prefeito surtiram efeito, até porque 

existem mais emendas parlamentares a serem empenhadas e pagas. 

 Convidou a todos para o Jantar Galeto com Massa na Linha Caúna dia 25-

08-2018 (vinte e cinco de agosto de dois mil e dezoito), realização do Clube do 

Lar e do Bolãozinho, que acontecerá no Salão Ecumênico de Linha Caúna. 

 O Parlamentar acredita que é muito importante para as pessoas que as 

lideranças invistam em segurança pública, e fica feliz em perceber que isso 

acontece em Nova Boa Vista, pois esteve em uma reunião com o GAP (Grupo de 

Apoio às Polícias), Polícia Civil, Polícia Federal e Brigada Militar, buscando uma 



parceria para melhorar a qualidade dos serviços prestados na região. Neuri 

Staggemeier elogiou a intenção do Prefeito Municipal Daniel de instalar mais 

câmeras de segurança em Nova Boa Vista, com maior alcance, assim como 

acontece na China. 

 O Vereador pediu ao Prefeito Municipal o patrolamento da estrada da 

Linha Hahn e do travessão das estradas da Linha Jaboticaba e Linha Tijolo, 

próximo à propriedade de Edson Anshau. Pediu desculpa à comunidade e aos 

ouvintes pela repetição do mesmo pedido, destacando que não é o pedido do 

vereador que não está sendo atendido, quem está desamparada é a 

comunidade. Pediu que inicie a interiorização no município, que foi prometida 

pelo Prefeito Municipal e a comunidade está cobrando. Pediu a troca de 

lâmpadas queimadas da iluminação pública de Linha Cachoeirinha. Pediu o 

aterramento de um bueiro próximo à Propriedade de Eugênio Milani, que foi 

levado pela chuva e causa perigos para os veículos e caminhões que ali 

transitam. Pediu o ensaibramento da estrada que dá acesso ao cemitério da 

Linha Caúna.  Disse que esses pedidos não precisariam ser feitos pelos 

vereadores, porque a administração deveria perceber isso e realizar as obras. 

 Disse que o Município de Nova Boa Vista está realizando um Projeto de 

incentivo à Suinocultura, onde haverá um bom incentivo para os produtores, 

porém de nada adianta dar incentivo aos agricultores se não houver boas 

estradas. Para Neuri boa gestão é aplicar bem o dinheiro público, ouvir a 

comunidade e fazer pequenas coisas. Um bom gestor não é aquele que acha 

que sabe tudo, mas aquele que escuta o povo e faz o que estiver ao seu alcance 

para melhorar a vida das pessoas. 

 Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. 

 

 

VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e iniciou 

fazendo reivindicações ao Secretário de Obras, pedindo o patrolamento e 

encascalhamento da estrada da Linha Mirim, que está dificultando o acesso em 

dias de chuvas. Pediu reparos no travessão da Linha Caúna e Linha cachoeirinha. 

Pediu a colocação de bueiros na estrada próximo à propriedade de Enio Hermes 

e a instalação dos tubos na entrada da Linha Fritzen. Disse que conversou com o 



Secretário de Obras que se comprometeu a realizar tais serviços, até porque a 

draga já foi consertada e os serviços serão feitos o quanto antes. 

 Parabenizou a Secretaria da Educação pela Realização do Caldeirão da 

Juventude, que foi um evento em comemoração à Semana Municipal da 

Juventude, instituída por um Projeto de sua autoria, sendo que muitos jovens e 

adolescentes gostaram muito do evento, porque puderam tirar suas dúvidas. 

Cleber acredita ser importante valorizar e incentivar os jovens porque eles são o 

futuro da nação. 

 Parabenizou a organização do 15º Festival de Talentos da Escola Estadual, 

parabenizando os alunos e professores pela beleza do evento e destacando que 

Nova Boa Vista possui jovens muito talentosos. 

 Parabenizou o Munícipe Vilmar que veio até a Câmara de Vereadores 

reivindicar melhorias na água fornecida na Linha Cachoeirinha. Disse que esse é 

um problema que vem se arrastando há muito tempo, sendo que serão 

cobradas providências imediatas da administração. O vereador pediu que seja 

realizado um estudo de engenharia para a perfuração de outro poço em outro 

local, pois o poço atual já foi refurado e o problema não pôde ser resolvido. 

Cleber sabe da importância de realizar esse serviço para não prejudicar a saúde 

da população da Linha cachoeirinha. 

 Disse que está se licenciando por 30 (trinta) dias para tratar de interesses 

particulares, mas que permanecerá à disposição da população, atendendo, na 

medida do possível, todas as suas reivindicações. 

 Concluiu o Vereador Cleber Badin. 

    

 

 

VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou 

a todos e  

 

 

 

 



desejou boas-vindas à suplente Ivanete Milani, assim como agradeceu ao 

suplente Marcio Grapiglia Signori que lhe substituiu em sua licença, destacando 

a importância de dar a oportunidade para os suplentes trabalharem em prol da 

comunidade. Pediu o ensaibramento da estrada da Linha Greef, destacando a 

necessidade de fazer a limpeza dos bueiros, pois sem este pequeno serviço, a 

água danifica ainda mais as estradas, podendo assim economizar tempo e 

dinheiro do poder público. Destacou que no período em que trabalhou na 

Secretaria de Obras esse serviço era realizado logo após as chuvas, garantindo 

boas condições às estradas. Pediu patrolamento e limpeza de sarjetas na 

estrada da Linha Mirim. Sobre a venda do veículo Spin, o vereador acredita ser 

importante realizar a troca do veículo, porém pediu cuidado com os custos das 

manutenções dos veículos. Disse que o valor dos serviços prestados nas 

agências é bastante elevado, porque muitas peças são substituídas 

preventivamente, sem que realmente haja necessidade. Acredita que o Poder 

Público dispõe de outros veículos em piores condições, estando 

verdadeiramente inservíveis ao uso, enquanto a Spin ainda poderia ser utilizada. 

Pediu à Camara de Vereadores que encaminhe ofício para o Setor de 

Contabilidade solicitando a divulgação dos valores destinados à Secretaria da 

Saúde que são oriundos das emendas impositivas. Também pediu que em todas 

as autorizações de realização de exames emitidas por essa Secretaria, seja 

informado ao cidadão de que o auxílio recebido é fruto de um acordo entre 

todos os vereadores. Pediu que os vereadores participem e façam suas doações 

para o Jantar da APAE (Associação de pais e amigos dos excepcionais) a se 

realizar no dia 24-08-2018 (vinte e quatro de agosto de dois mil e dezoito). Disse 

que é importante valorizar a APAE e que é necessário ter vocação para fazer 

parte dessa entidade. Convidou a toda a população para o 2º (segundo) Jantar 

do Peixe e 1º (primeiro) Concurso do Vinho de Nova Boa Vista/RS no dia 28-07-

2018 (vinte e oito de julho de dois mil e dezoito). Concluiu o Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo. VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: Saudou a 

todos e iniciou desejando boas-vindas à suplente Ivanete Milani, destacando a 

importância da presença feminina na Câmara de Vereadores. Disse ser favorável 

aos Projetos de Lei em pauta, porém fez uma ressalva à alienação do veículo 

Spin da Secretaria d Saúde, porque somente é favorável à venda se houver a 

substituição deste por outro de mesma utilidade, porque tal secretaria necessita 

de bons veículos pelos serviços que realiza. Parabenizou os colonos e motoristas 

pela comemoração do seu dia em 25-07-2018 (vinte e cinco de julho de dois mil 



e dezoito), porque tais profissões são de muita importância, destacando que há 

pouco tempo provou-se que, querendo, os motorista podem para o país. Da 

mesma forma a importância dos agricultores que produzem o alimento a ser 

consumido por toda a população. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo disse que, infelizmente, essas duas classes de trabalhadores são 

muito pouco valorizadas pelo governo federal, porém reiterou a importância 

que elas tem no processo de produção e transporte dos alimentos consumidos 

por toda a população. O vereador Ildo Cover disse que o agricultor jamais teve a 

valorização que merece. Acredita que o poder público precisa assegurar boas 

condições para a vida no campo. Destacou que Nova Boa Vista é um município 

essencialmente agrícola, porém é possível perceber poucos investimentos no 

interior. Disse que os vereadores estão há todo tempo reivindicando melhorias 

nas estradas, o que poderia se resolver com a busca de uma estrutura diferente, 

o que não tem acontecido. O mesmo com a questão da energia, que não tem 

condições de segurar as pessoas no campo. Ao longo de sua trajetória política o 

vereador aprendeu diversas coisas, sendo que pôde perceber a importância de 

cada pequeno detalhe que envolve uma administração. Por pequenas falhas as 

vezes se perde grandes recursos, assim como grandes conquistas são alcançadas 

se houver a colaboração de todos. Disse que o partido MDB reuniu-se em 

janeiro com diversas lideranças, entre as quais o Secretário Estadual de Saúde. 

Nesta oportunidade o Vereador Ildo questionou o Secretário sobre a construção 

do Hospital Regional de Palmeira das Missões, cujas obras estavam paradas há 

bastante tempo. Decidiu-se que todos os municípios iriam reunir forças para o 

pleito, sendo que agora foi anunciada a licitação da obra de mais de 300.000,00 

m² (trezentos mil metros quadrados), que terá mais de 40 (quarenta) leitos de 

UTI de alta e média complexidade e em torno de 1000 (mil) funcionários. O 

prazo de conclusão do hospital é de dois anos e meio e, certamente, é uma 

grande conquista para toda a região. Concluiu o Vereador Ildo Cover. 

VEREADORA IVANETE MILANI – Bancada do PP: Saudou a todos e iniciou 

agradecendo o Vereador André Barp pela cedência da vaga na Câmara de 

Vereadores dando a oportunidade aos suplentes. Pediu ao Secretário de Obras 

o patrolamento da estrada que dá acesso à propriedade do munícipe Sadi 

Milani. Disse que neste local residem pessoas de idade e com problemas de 

saúde, por isso é importante manter a estrada em dia, assim como a entrada da 

propriedade. Convidou a toda a população para o 2º (segundo) Jantar do Peixe e 

1º (primeiro) Concurso do Vinho de Nova Boa Vista/RS no dia 28-07-2018 (vinte 



e oito de julho de dois mil e dezoito). Destacou que o município foi 

contemplado com uma emenda parlamentar do Deputado Covatti Filho de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), advindos do ministério dos 

esportes, que será utilizada para reformas e ampliações dos ginásios esportivos, 

sendo que uma parte desse valor será direcionado para melhorias no ginásio da 

Linha Perau, que é uma solicitação daquela comunidade. Disse que essa 

emenda é fruto do trabalho de todos os vereadores e lideranças do PP (Partido 

Progressista) de Nova Boa Vista. Parabenizou o colono e motorista pela 

passagem do seu dia em 25 de julho, em especial os colonos e motoristas de 

Nova Boa Vista que são os responsáveis pelo desenvolvimento de nossa cidade. 

Concluiu a Vereadora Ivanete Milani. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – 

Bancada do PT: Não fez uso da palavra. VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – 

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

Bancada do PTB: 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 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 Votação, resultando: 

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

054/2018: “Autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias 

de 01 (um) Oficineiro, 01(um) Educador Físico, 01 (um) Terapeuta Ocupacional, 

e 01(um) Auxiliar Administrativo previstos na Lei Municipal nº 1831/2017 e 

1.888/2017”. 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 055/2018: 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor, em caráter emergencial e por 

tempo determinado, 01 (um) professor de séries iniciais”. 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 056/2018: “Abre Crédito Especial no orçamento do município, 

indica recursos e dá outras providencias”. O Vereador Neuri Staggemeier fez um 

pedido verbal para votação em bloco dos Projetos de Lei Nº 056/2018 e 

057/2018. Posto o pedido em votação, resultando aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 057/2018: “Abre Créditos Suplementares no 

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



Discussão: Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Pediu para o Poder Executivo 

especificar melhor a justificativa dos Projetos de Lei de abertura de Crédito no 

Orçamento. Disse que já foi encaminhado Ofício ao Poder Executivo, 

oportunidade em que, por um tempo, as justificativas estavam sendo mais bem 

explicativas. 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 Ido José Fritzen: Pediu uma explicação sobre a contratação de um 

auxiliar administrativo, pedindo quem seria a pessoa contratada, porque 

acredita que o salário é bastante elevado, pois tem cargos com exigência de 

ensino superior com o mesmo salário. Vereador Sandro Simon: Disse que se 

trata de renovação do Contrato dos servidores do NASF. 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 

14-08-2018 (quatorze de agosto 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 

 


