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Ata nº 014/2018 da Décima Quarta Sessão Ordinária, da Segunda Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois 

mil e dezoito (28-08-2018). Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e 

dezoito (28-08-2018) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Décima Quarta Sessão Ordinária, sendo 

que às dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi feita a chamada, onde 

estiveram presentes os seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Ildo Cover, 

Gilmar Angelo Martinazzo, Luiz Desingrini, Sandro Simon, Ido José Fritzen, 

Diogene Biegelmeier e as suplentes Ivanete Milani e Simone Albrecht face os 

pedidos de licença dos vereadores titulares André Barp e Cleber Badin, 

respectivamente. 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 a Senhora Simone 

Berndt Albrecht, em face da licença de o Vereador Cleber Badin, conforme 

Regimento Interno para apresentação da Declaração de Bens e Certidão emitida 

pela Justiça Eleitoral. Solicitou que se dirigisse à frente da Mesa dos Trabalhos 

para tomada de compromisso e posse, sendo que o Juramento resultou do 

compromisso tomado pelo Presidente do Legislativo da seguinte forma: 

“PROMETE MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A ORDEM JURÍDICA, 

DESEMPENHAR COM TODA A LEALDADE E DEDICAÇÃO, O MANDATO QUE FOI 

CONFIADO PELA COMUNIDADE DE NOVA BOA VISTA”. Após ter respondido com 

a expressão “ASSIM O PROMETO”, o Presidente Vereador Diogene Biegelmeier 

declarou empossada a Vereadora Simone Berndt Albrecht para a legislatura 

2017/2020 como integrante da bancada do PDT.  Em Seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa para fazer a leitura de um texto da 

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

disposição dos Vereadores a Ata nº 013/2018 da Sessão Ordinária do dia 

quatorze de agosto de dois mil e dezoito (14-08-2018), 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. 2ª FASE DA SESSÃO – GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram-se os 

seguintes Vereadores: VEREADOR NEURI STAGGEMEIER: Bancada do PDT: 

Saudou a todos e iniciou dando boas-vindas à Vereadora Simone Berndt 



Albrecht, que também representa as comunidades de Linha Caúna e Linha 

Jaboticaba, para a qual desejou um bom trabalho. Pediu à administração a 

instalação de brinquedos, além da criação de espaço para a prática de esportes 

para as crianças que moram no Bairro Pôr do Sol. Em aparte o Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo disse que essa é uma luta de bastante tempo, sendo que o 

loteamento possui uma área verde, que precisa ser revitalizada. Agradeceu o 

colega vereador pelo apoio nesse pleito. Em aparte o Vereador Sandro Simon 

disse que encaminhou uma Recomendação ao Poder Executivo solicitando a 

construção de espaços para lazer nos dois loteamentos do município. Disse que 

a Comunidade solicitou a presença do Prefeito Municipal nos loteamentos a fim 

de perceber a presença de várias crianças brincando na rua, que é muito 

perigoso. Disse que a comunidade se compromete a realizar a manutenção da 

área. O Vereador Neuri Staggemeier agradeceu às colocações e disse que 

presenciou o perigo que é as crianças desses loteamentos jogando futebol na 

rua, por isso acredita que é importante buscar uma solução, tendo em vista que 

há uma área destinada para isso, faltando apenas vontade. Disse que 

importante a preocupação que a comunidade tem com a segurança das 

crianças. Pediu ao Secretário de Obras a recuperação da estrada da lInha 

Lajeado Boa Vista, que tem um trânsito bastante pesado e precisa estar em 

boas condições. Pediu o alargamento dessa estrada em determinados trajetos, 

para viabilizar um trânsito mais confortável. Pediu a recuperação da estrada, 

desde a propriedade do munícipe Onório Grapiglia até a divisa com o Município 

de Barra Funda. Em aparte o Vereador Ildo Cover pediu que, quando seja 

realizado esse reparo, também aconteça uma limpeza na curva antes da divisa, 

pois além de estreita, o capim está tomando conta da estrada. O Vereador 

Neuri disse que no mesmo local há água empoçada, que também é perigoso. 

Neuri Staggemeier ainda pediu a recuperação  da estrada no trecho 

compreendido entre a propriedade do munícipe Gilberto Piaia até a divisa com 

o a comunidade de Ervalzinho. Pediu ao Prefeito Municipal que realize com 

urgência a entrega dos carroções, pois estes estão há muito tempo parados em 

frente à praça municipal, bloqueando a passagem das pessoas, sendo que 

poderiam estar auxiliando nos trabalhos dos grupos aos quais serão cedidos. 

Pediu ao Chefe de Obras e ao Prefeito Municipal que realizem com urgência as 

interiorizações das máquinas da Secretaria de Obras. Disse que não pode haver 

tanto transporte das máquinas de uma comunidade para outra, sem muitas 

vezes realizar a finalização dos serviços. Citou que foi iniciado um trabalho 



muito bonito de recuperação da estrada da Linha Jaboticaba e da Linha Hahn, 

ambos que ainda não foram terminados. Na linha barraca foi colocado cascalho 

e não foi esparramado, atrapalhando por mais de dois meses o trânsito. O 

Vereador elogiou o trabalho do Chefe de Obras e de todos os funcionários da 

Secretaria de Obras, por isso acredita que, com as interiorizações, haverá uma 

concentração dos trabalhos, que poderão conter gastos e aproveitar mais o 

tempo de serviço. Elogiou o Prefeito Municipal pela compra de mais um 

caminhão para a Secretaria de Obras. Comprometeu-se a elogiar quando 

acontecerem coisas boas e criticar quando houver necessidade. Disse ser 

contrário ao Projeto de Lei Nº 063/2018, porque entende que não é preciso 

cobrar pela entrega dos carroções, porque os agricultores já pagam muitos 

tributos e não podem fazer preço em seus produtos, nada mais justo que a 

cedência seja gratuita, a fim de dar mais um auxílio aos agricultores, tendo em 

vista que os equipamentos foram adquiridos com recursos externos. Concluiu o 

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

Cumprimentou a todos, e iniciou traçando comentários sobre sua viagem para 

Porto Alegre para buscar uma caminhonete Mitsubishi, a ser utilizada pela 

Secretaria Municipal de Saúde. Em todo o Estado do Rio Grande do Sul foram 

distribuídos 14 (quatorze) veículos, sendo que um deles está à disposição do 

Município de Nova Boa Vista. Disse que essa aquisição é fruto de sua viagem 

para Brasília e da cobrança exercida em cima dos deputados. Ido disse que se o 

vereador não for atrás, os deputados não mandam recursos. Em aparte o 

Vereador Neuri Staggemeier disse ser testemunha da influência do Vereador Ido 

José Fritzen para com o Deputado Geronimo Goergen, por isso parabenizou 

pelo trabalho desempenhado. Neuri destacou que na mesma viagem a Brasília 

solicitou ao Deputado Geovani Cherini a construção de um Centro de 

Convivência para o Idoso, que será construído em breve. Disse que os 

vereadores tem uma participação muito importante nessas conquistas do 

município. O Vereador Ido José Fritzen disse que essa é a época de perceber 

quem realmente está se esforçando para trazer recursos para Nova Boa Vista. 

Pediu a população que preste atenção pois precisa eleger vereadores que 

“corram atrás”. Também pediu, considerando o período eleitoral, que a 

população reconheça quais Deputados realmente mandam recursos para o 

município. O Vereador acredita que toda a população precisa estar disposta a 

lutar pelo crescimento de Nova Boa Vista e para garantir melhores condições de 

vida à toda a comunidade. O Vereador Ido José Fritzen colocou-se à disposição 



de toda a comunidade para auxiliar, naquilo que for possível. Colocou-se 

contrário ao Projeto de Lei do Executivo Nº 063/2018, destacando que não é 

necessário jogar ao agricultor mais uma conta a pagar, uma vez considerando 

que os carroções foram recebidos gratuitamente. Concluiu o Vereador Ido José 

Fritzen. VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: 

Cumprimentou a todos e iniciou desejando boas-vindas à suplente de vereadora 

Simone Albrecht, desejando-lhe que sinta-se à vontade para trabalhar. Também 

disse que seria importante a participação da comunidade para perceber a 

responsabilidade e o volume de trabalho que os vereadores tem. O Vereador 

Gilmar Martinazzo disse que sempre será a favor, mesmo sendo oposição, de 

todos os projetos de leis que vierem para beneficiar a comunidade. Nesse 

mesmo sentido, o que não for bom, será rejeitado, por isso disse ser contrário 

ao Projeto de Lei 063/2018. Gilmar destacou que ao final do ano passado o 

Poder Legislativo aprovou um Projeto de Lei que previa a gratuidade das 

cessões de uso de bens para os grupos do interior. Agora, em menos de um ano, 

o Poder Executivo pretende alterar a Lei para realizar a cobrança de 10% (dez 

por cento), o que não é cabível segundo Gilmar, principalmente considerando 

que os carroções foram adquiridos com recursos da Consulta Popular. Em 

aparte o Vereador Neuri Staggemeier destacou a importância de ser coerente. 

Acredita que, como foi aprovada a lei que previa a gratuidade, não é coerente, 

em tão pouco tempo, realizar essa cobrança. O Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo, mais uma vez pediu que a Secretaria de Obras realize, juntamente 

com o patrolamento das estradas, a limpeza de sarjetas e entradas de bueiros. 

Gilmar acredita que o Chefe de Obras precisa ter mais autonomia para escolher 

quais os serviços que serão realizados por primeiro, assim como precisa de 

tempo suficiente para concluir um serviço antes de precisar iniciar outro. Dessa 

forma, fazendo cada trabalho com calma e até o final, evita-se o deslocamento 

das máquinas de uma comunidade para outra, economizando gastos com 

combustíveis e deslocamentos. Sobre a resposta recebida pela RGE sobre 

problemas com energia, Gilmar Martinazzo acha estranho cobrar do 

contribuinte as melhorias, e depois cobrar pela energia fornecida. Em aparte o 

Vereador Ildo Cover disse está trabalhando há bastante tempo em busca de 

melhorias no fornecimento de energia no interior, porém há uma 

regulamentação na ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica) que 

determinou a necessidade de cobrança nos casos de aumento de carga de 

energia. Disse que se houver uma mudança de localização da Linha de Energia, a 



ligação nas residências é gratuita, sendo um exemplo claro a comunidade de 

Ervalzinho toda recebendo energia trifásica gratuita, enquanto o Vereador luta 

mais de 15 (quinze) anos pelo fornecimento dessa energia na Linha Maneador 

Baixo sem sucesso. O Vereador Martinazzo disse estar preocupado com um fato 

ocorrido na última semana. Disse que um munícipe necessitou de uma UTI 

Móvel para uma transferência até o município de Erechim, quando foi 

contatada a SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Sarandi, que 

estava estragada. O município achou muito caro contratar uma UTI móvel 

particular e decidiu realizar a transferência com uma das ambulâncias de Nova 

Boa Vista. Gilmar acredita que não há valor mais caro que uma vida e que nada 

adiantou firmar convênio com SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência) sendo que quando o município precisou do serviço ele não estava 

disponível. Sobre os comentários realizados nas últimas Sessões Ordinárias 

sobre a importância de se ter um Gestor Público, o vereador acredita que a 

comunidade não se interessa em saber quanto o prefeito municipal economizou 

e quanto recurso há disponível em caixa, o que as pessoas querem são 

investimentos que melhorem a sua qualidade de vida, obras, máquinas, 

atendimento qualificado na saúde, entre outras. Gilmar acredita desnecessário, 

com 02 (dois) assessores jurídicos, investir R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na 

contratação de assessoria para indicar onde gastar os recursos. Gilmar 

Martinazzo acredita que um gestor precisa tratar bem os servidores públicos. 

Disse que já trabalhou em 08 (oito) administrações diferentes, sendo que nunca 

sentiu-se tão mal como servidor público. Jamais tinha percebido em Nova Boa 

Vista a falta de respeito de um superior passar pelo servidor sem sequer dizer 

“bom dia”. Além disso faz 04 (quatro) anos que não é reajustado o valor do 

adiantamento para refeição dos servidores, que está de certo modo que não 

cobre mais os gastos realmente realizados. O servidor precisa ser valorizado e 

respeitado, porque são eles quem efetivamente realizam os serviços municipais 

e fazem o município andar. Concluiu o Vereador Gilmar Martinazzo. VEREADOR 

SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou sugerindo ao 

Poder Executivo que realize a limpeza das ruas da cidade, pois é possível 

perceber muita sujeira além de uma grande quantidade de capim. Sabe da 

impossibilidade de realizar capina química, por isso acredita que outra 

providência precisa ser tomada. Sandro Simon ainda disse que os lagos da praça 

parecem estar abandonados, mas que deveriam voltar a funcionar, pois a praça 

municipal, juntamente com a Prefeitura, é um cartão postal do município. Pediu 



novamente a realização de melhorias na entrada do campo do Esporte Clube 

Juvenil na Linha Mirim, que está dificultando o trânsito, especialmente em dias 

de chuva. Pediu o patrolamento no entroncamento entre Linha Cachoeirinha e 

Linha Caúna, onde há muita reclamação da população. Em aparte o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo pediu melhorias no acesso à propriedade de Celso 

Yerk, na Linha Lajeado Boa Vista, cujo pedido foi feito várias vezes pelo 

munícipe. O Vereador Sandro Simon ainda destacou a necessidade de realizar as 

manutenções necessárias no acesso asfáltico, que é o principal acesso ao 

Município. Destacou que o Município assinou um Termo de Cooperação Técnica 

com o DAER (Departamento autônomo de Estradas de Rodagem), que poderá 

realizar tanto o fechamento dos buracos como a limpeza de sarjetas, que é 

fundamental para evitar novos estragos. Destacou que recentemente, com as 

fortes chuvas, a água tomou conta do asfalto, o que é uma vergonha. Também 

deve ser realizada a roçada nas beiradas da rodovia. Manifestou sua 

contrariedade ao Projeto de Lei Nº 064/2018, destacando que vota pela 

reprovação da proposição pelos mesmos motivos anteriormente expostos pelo 

colega vereador Neuri Staggemeier. Concluiu o Vereador Sandro Simon. 

VEREADORA SIMONE BERNDT ALBRECHT – Bancada do PDT: Saudou a todos e 

iniciou agradecendo o apoio recebido na eleição em especial àquelas pessoas 

que lhe deram o voto de confiança. Simone acredita que as pessoas não sabem 

realmente como as coisas acontecem, por isso solicitou que mais pessoas 

possam participar da política, candidatar-se e sair às ruas. Disse que o 

importante não foi o fato se se eleger ou não, mas todo o aprendizado que o 

processo eleitoral lhe proporcionou. Convidou a todos para participar do 

Tradicional Costelão do CTG Porteira Aberta de Nova Boa Vista, a se realizar no 

sábado dia 01-09-2018 (primeiro de setembro de dois mil e dezoito). Pediu que 

toda a comunidade tome cuidado nas eleições de outubro, para que sejam 

eleitos candidatos que realmente se importem com o Município de Nova Boa 

Vista, que poderão contribuir para o crescimento dessa cidade. A Vereadora 

acredita que não se deve votar apenas pelo partido, mas que deve ser levada 

em conta as características pessoas do candidato. Concluiu a Suplente de 

Vereadora Simone Berndt Albrecht. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – 

Bancada do PT: Cumprimentou a todos e iniciou destacando que a 

administração já está tomando providências para melhorar a qualidade da água 

fornecida na Linha Cachoeirinha, por isso que é importante que a população 

traga suas reivindicações até a Câmara de Vereadores. Acredita que o debate 



realizado nesta casa, assim como o Ofício encaminhado ao Poder Executivo 

estão surtindo efeitos positivos para aquela comunidade. Em aparte o Vereador 

Neuri Staggemeier disse que esteve conversando com o Prefeito Municipal, 

sendo que está sendo licitada a perfuração de um novo poço artesiano. 

Destacou que não importa quem fez a reivindicação, o maior interesse é a 

resolução do problema. Sobre a área verde do Loteamento Bem Morar, disse 

que esteve visitando o local, juntamente com a Emater/RS. Destacou a 

existência de uma fonte de água no local, sendo que acredita ser de grande 

importância a sua recuperação. Moradores do local pediram a limpeza e 

colocação de brita no espaço reservado à calçada, porque a água corre sobre o 

asfalto e cria um limo que dificulta o acesso à lixeira, além de ser perigoso para 

as pessoas que ali transitam. O Vereador acredita que essa é uma área 

importante para o município, que poderia ser muito bem aproveitada. Quanto 

ao acesso asfáltico, o vereador Diogene disse que o DAER (Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem) disponibilizou recursos para recuperação 

de asfaltos da regional de Palmeira das Missões, de mais de 500 (quinhentos) 

quilômetros, por isso acredita que o órgão deveria ser contatado para realizar 

as melhorias necessárias. Quanto ao Termo de Cooperação Técnica, acredita ser 

importante para que o Município possa realizar a limpeza de sarjetas e roçada 

do capim nas beiradas. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo 

solicitou que seja feito um convite ao responsável pelo DAER (Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem) de Palmeira das Missões para que 

participe de uma Sessão da Câmara, ou que os Vereadores de Nova Boa 

Vista/RS possam visitar o Departamento e levar tal reivindicação. O Presidente 

do Poder Legislativo reforçou a colocação do colega vereador Neuri Staggemeier 

para que seja imediatamente realizada a entrega dos carroções aos grupos de 

agricultores. Disse saber dos variados compromissos do Prefeito Municipal e 

todas as suas viagens, mas pediu que dedique um tempo para realizar a entrega 

desses equipamentos. Diogene também disse que os Secretários precisam de 

autonomia para tomar decisões e fazer a máquina andar, pois se para tudo é 

preciso o aval do prefeito, não há porque contratar secretários. Acredita que a 

administração atual é bastante travada por causa disso, pois pequenos 

problemas que deveriam ser rapidamente resolvidos pelos secretários se 

tornam grandes porque demoram para serem resolvidos pelo Prefeito. Concluiu 

o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR LUIZ DESINGRINI – Bancada do 

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



fez uso da palavra. VEREADORA IVANETE MILANI – Bancada do PP: 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 062/2018: “Institui 

a Lei Geral Municipal da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 

Microempreendedor Individual (MEI), revoga a Lei Municipal Nº 1.195/2010, 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 063/2018: 

“Altera a redação do artigo 3º e lhe acrescem os parágrafos 1º e 2º na Lei 

Municipal Nº 1.889 de 29 de dezembro de 2017”. Os pareceres das comissões 

foram favoráveis ao projeto. Em discussão: Não houve. Em Votação, resultando: 

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

064/2018: “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. Em Votação, resultando: 

APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº 065/2018: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária 

prevista na Lei Municipal nº 1.802/2017e 1.888/2017 e dá outras providências”. 

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

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

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 11-09-2018 (onze de setembro 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 

 


