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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 da Ordem do dia, 

para realizar inicialmente a discussão e votação dos Projetos de Lei e após os 

pronunciamentos dos Vereadores. Posto o pedido verbal para inversão da 

Ordem do Dia em votação: Aprovado por unanimidade de votos. 2ª FASE DA 

SESSÃO - ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura 

dos projetos com os respectivos pareceres das comissões permanentes. O 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo fez um pedido verbal para votação em 

bloco dos Projetos de Lei Nº 058/2018 e 059/2018. Posto em votação: Aprovado 

por unanimidade de votos o pedido para votação em bloco. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 058/2018: “Abre Crédito Especial no orçamento do município, 

indica recursos e dá outras providencias”. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 



059/2018: “Abre Créditos Suplementares no Orçamento do Município, indica 

recursos e dá outras providencias”. Em discussão: Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo: Pediu o encaminhamento de Ofício ao Poder Executivo solicitando 

que a justificativa dos Projetos de abertura de crédito no Orçamento sejam mais 

bem explicativas. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em 

Votação, resultando: APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS OS PROJETOS 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 058/2018 E 059/2018. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº 060/2018: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária 

prevista na Lei Municipal nº 1796/2017e 1888/2017 e dá outras providências”. 

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

houve. Em Votação, resultando: APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 061/2018: “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar temporariamente 01 (um) Oficineiro, em regime de substituição, com 

previsão nas Leis Municipais nº 1831/2017, 1.888/2017, 1.922/2018 e 

1.947/2018”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em 

discussão: Não houve. Em Votação, resultando: APROVADOS POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. 3ª 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 

elogiou a reunião realizada com o GAP (Grupo de Apoio às Polícias), que é um 

instituição que vem se destacando em Sarandi/RS. Graças a sua atuação, as 

polícias tem um suporte técnico e financeiro. Elogiou a atitude do Poder 

Legislativo de Nova Boa Vista de destinar parte da sora do duodécimo para a 

compra de aparelhamentos a serem usados pelas polícias. Gilmar Martinazzo 

disse que é importante investir em segurança pública e que lutou muito para 

que o Estado pudesse repassar um novo veículo para a Brigada Militar que 

atende Sarandi e região, que foi uma conquista alcançada pela comunidade 

através do COREDE/RV e não se realizou pela falta de vontade do Estado. Gilmar 

também disse que está em tramitação na Assembleia Legislativa um Projeto de 

Lei (PL 77/2018) com apoio de todos os Deputados, visando instituir um fundo 



para a Brigada Militar e para o Poder Judiciário, com recursos advindos dos 

tributos pagos por cada contribuinte, que servirão para melhorar a 

infraestrutura da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Pediu o 

ensaibramento de várias estradas, mas em especial à estrada da Linha Hahn, 

que está intransitável. Gilmar destacou a necessidade de realizar, junto com o 

patrolamento, a abertura e limpeza de sarjetas e entradas de bueiros, pois esse 

pequeno serviço é fundamental para a maior durabilidade do patrolamento. 

Pediu o ensaibramento na residência de Claudir Zwirtes, que é um contribuinte, 

por isso necessita de amparo do Poder Público e, atualmente, os caminhões que 

entram em sua propriedade tem dificuldades para sair. Em aparte o Vereador 

Ildo Cover disse que já foi procurado por essa família e que já informou ao 

Secretário de Obras, que se comprometeu a realizar o serviço. Pediu melhorias 

no acesso à Casa Mortuária. Comentou sobre uma Recomendação de sua 

autoria para correta regulamentação da aposentadoria dos servidores públicos. 

Tal legislação iria beneficiar os servidores, que da forma como está, acontecem 

muitos contratempos na hora de se aposentar. Concluiu o Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: 

Saudou a todos e iniciou reforçando as colocações do colega Vereador Neuri 

sobre a necessidade de participação de integrantes do Poder Executivo nas 

Sessões Ordinárias, para viabilizar o diálogo entre os poderes e evitar conflitos 

desnecessários. Comentou sobre a reunião realizada com o GAP (Grupo de 

Apoio às Polícias), sobre a destinação de recursos públicos do município para a 

segurança pública da região. Elogiou o trabalho das polícias e disse que a 

comunidade de Nova Boa Vista deve ficar feliz por precisar pouco dos serviços 

da brigada militar. O Poder Legislativo comprometeu-se a destinar a sobra do 

duodécimo para a realização de investimentos em segurança pública. Sobre os 

problemas relatados em relação à água da Linha Cachoeirinha, disse que é um 

problema de bastante tempo, mas que a administração precisa fazer o possível 

pois a água potável é uma necessidade da população. Comprometeu-se a 

encaminhar um Ofício da Câmara de Vereadores ao Prefeito Municipal 

solicitando providências urgentes. Pediu a recuperação da estrada que liga 

Linha Cachoeirinha e Linha Caúna, o travessão que liga Linha Jaboticaba e Linha 

Barraca, Linha Mirim e Linha Knob. Disse que todas as estradas precisam 

melhorias. Pediu novamente a realização de melhorias na entrada da residência 

do munícipe Delézio Previati. Elogiou a Escola Estadual Antônio Mathias Anshau 

pela realização do Encontro de Talentos. Também elogiou a Secretaria da 



Educação pela realização do Caldeirão da Juventude, dizendo que aquilo que é 

bem feito precisa ser ressaltado. Pediu que a administração realize a colocação 

dos vidros nas portas do rolo compactador, um serviço simples que está 

pendente desde novembro, e que se não for realizado, poderá acarretar em 

cada vez mais prejuízos para este importante equipamento. Em aparte o 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse a falta de manutenção dos veículos e 

máquinas faz com que pequenos problemas aumentem com o tempo e as 

máquinas vão estragando cada vez mais. Em aparte o Vereador Neuri 

Staggemeier ressaltou a importância de se ter um gestor no município, para 

perceber os serviços e reparos que precisam ser realizados. Disse que alguns 

serviços não são realizados porque as máquinas estão estragadas. Disse que a 

população está enjoada de desculpas. Diogene disse que em 26-09-2017 (vinte 

e seis de setembro de dois mil e dezessete) o  Poder Legislativo aprovou 

autorização para alienação de uma retroescavadeira, valor a ser utilizado para 

aquisição de um novo equipamento. Diogene disse que a população precisa de 

serviços de retroescavadeira, enquanto o projeto de alienação está de 

aniversário dentro da gaveta. Em aparte o Vereador Ido José Fritzen disse que 

está há 03 (três) meses aguardando a ligação da água para começar a construir, 

sendo que o serviço não foi realizado sob o argumento de que não tem 

retroescavadeira. O Vereador Diogene disse que a Câmara mais uma vez 

aprovou a venda do veículo Spin, mas que realmente ninguém sabe o que vai 

acontecer, podendo ela ficar também mais de um ano sem utilização 

aguardando o leilão. O Vereador acredita que esse veículo poderia estar sendo 

utilizado, inclusive que o mesmo foi utilizado para a apresentação no festival de 

talentos, onde muitas pessoas perceberam que ele está em bom estado. Esse 

tipo de situação é inadmissível, segundo o Vereador. Em aparte o Vereador Ildo 

Cover disse que o Projeto foi aprovado com a condição de que será adquirida 

outra. Que se isso não acontecer, não haverá mais confiança entre os poderes. 

Disse que tem conversado com o Prefeito e este prometeu de realizar a nova 

aquisição. O Vereador Diogene Biegelmeier disse que no projeto não consta 

nada sobre a nova aquisição, por isso fica a cargo do prefeito municipal, e a 

retroescavadeira é exemplo de que a venda só ocorre se o prefeito realmente 

quiser. Em aparte o Vereador Sandro Simon solicitou ao líder do governo na 

Câmara que leve às reivindicações até o prefeito municipal e cobre a sua 

realização. Sobre a Consulta Popular 2018/2019, informou a população que 

Nova Boa Vista não receberá nenhum recurso. Desde que a participação 



popular existe, é a primeira vez que isso acontece, porque ninguém participou 

da assembleia regional. Diogene disse que os quatro carroções novos expostos 

em frente à praça municipal foram adquiridos com recursos da Consulta Popular 

2016/2017, o que é uma prova da boa oportunidade que foi desperdiçada neste 

ano. Convidou a todos para participar do Jantar da APAE no dia 24-08-2018 

(vinte e quatro de agosto de dois mil e dezoito), para a festa da Linha Perau no 

dia 19-08-2018 (dezenove de agosto de dois mil e dezoito) e para o Jantar 

Galeto com Massa na Linha Caúna no dia 25-08-2018 (vinte e cinco de agosto de 

dois mil e dezoito). Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR 

SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Não fez uso da palavra. VEREADOR IDO 

JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Não fez uso da palavra. VEREADORA IVANETE 

MILANI – Bancada do PP: 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. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador Ildo Cover: Reforçou a necessidade de encaminhar um 

documento para resolver o problema do poço artesiano da Linha Cachoeirinha. 

Disse que já foi tentado resolver o problema várias vezes. Disse que deve ser 

feito um estudo para que o problema possa ser resolvido, com urgência. 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 28-08-2018 (vinte e oito 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 

 


