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Ata nº 003/2018 da Terceira Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos treze dias do mês de março de dois mil e dezoito. Aos 

treze dias do mês de março de dois mil e dezoito (13-03-2018) reuniram-se nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua 

Terceira Sessão Ordinária, sendo que às dezenove horas, foi feita a chamada, 

onde estiveram presentes os seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Cleber 

Badin, Ildo Cover, Gilmar Angelo Martinazzo, André Barp, Luiz Desingrini, Ido 

José Fritzen, Sandro Simon e Diogene Biegelmeier. 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 para fazer a leitura de um texto da 

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

disposição dos Vereadores a Ata nº 002/2018 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

sete de fevereiro de dois mil e dezoito (27-02-2018), 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. Durante a leitura da Resposta ao Pedido de Informação Nº 02/2018, 

o Vereador Neuri Staggemeier, em questão de ordem, solicitou que fosse 

informado não só os valores totais gastos em horas extras, mas especificamente 

quais os 05 (cinco) maiores recebedores de horas extras. Após passou-se para a 

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

Vereadores: VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO: Bancada do PTB: 

Cumprimentou a todos e agradeceu a presença, entre outras pessoas, dos 

colegas servidores públicos. Destacou que os vereadores trabalham em prol da 

comunidade e é muito bom quando as pessoas participam na defesa dos seus 

interesses. Agradeceu a Secretaria de Obras pelos reparos na estrada da 

propriedade de Alvício Lehnen e Lúcia Wagner. Pediu os reparos na cabeceira 

de um bueiro nas proximidades da residência do munícipe Arno Coch, os não é 

mais possível transitar com as máquinas devido ao estreitamento da estrada. 

Próximo à propriedade de Eleandro Dalcin também é necessário fazer o 

alargamento da estrada. Disse que esteve no DAER (Departamento Autônomo 

de Estradas de Rodagem), sendo que o Diretor Adjunto do departamento esteve 

em Nova Boa Vista, oportunidade em que visitou o acesso asfáltico, 



comprometendo-se a realizar roçada, tapa-buracos, pintura e a recuperação do 

calçamento no bairro Beira Campo, onde será feita uma camada de asfalto. Em 

aparte o Vereador André Barp disse que está trabalhando nessa questão desde 

novembro de 2017 (dois mil e dezessete), sendo que está quase formalizado um 

Termo de Cooperação Técnica, onde o DAER faz a pintura, enquanto o 

município faz reparos em buracos, recuos, limpeza de sarjetas e roçada. Disse 

que hoje o asfalto está precário, que é necessário que sejam tomadas medidas 

imediatas. Acredita que os carros da prefeitura não passam pelo asfalto, senão a 

administração já teria percebido que deve fazer algo. Gilmar complementou 

que também vem lutando há bastante tempo. Relembrou o quão intensa foi a 

luta da comunidade, desde a gestão do então Prefeito Neuri Staggemeier, para 

ter o tão sonhado acesso asfáltico, e se não forem tomadas providências, em 

pouco tempo será melhor transitar pela estrada de chão. Manifestou-se 

contrário à criação de cargo no quadro de cargos em comissão e funções 

gratificadas. Disse que tem servidores que pouco tem a fazer dentro do Poder 

Executivo. Destacou o baixo índice proposto para reposição salarial sob o 

argumento de que não há condição financeira, mas ao mesmo tempo pode 

contratar mais pessoas. Pediu aos vereadores que pensem bem sobre a 

aprovação dessa criação de cargos, pois acredita que dentro da prefeitura tem 

pessoas muito capacitadas que poderia desempenhar esse serviço. Gilmar disse 

que o município está voltando no tempo, como era na administração 1997-

2000. (mil novecentos e noventa e sete até dois mil), onde passaram-se quatro 

anos sem reposição salarial. Gilmar Martinazzo explicou a todos que o Poder 

Legislativo convocou a direção da Associação dos Funcionários para uma 

reunião com os servidores que teria por objetivo formar uma comissão para 

negociar um reajuste melhor, sendo que a presidência da associação respondeu 

que a questão já estava decidida. Com essa atitude, parece que o vereador não 

tem peso nenhum na opinião da presidência da associação dos funcionários. 

Gilmar disse que não havia óbice para a realização de uma reunião, até porque 

a associação deve defender os interesses dos colegas servidores. Para o 

vereador nunca é demais valorizar o servidor. Pediu a opinião da plateia sobre o 

reajuste posto, porém foi interrompido pelo presidente que o advertiu sobre a 

impossibilidade de manifestação do público. Em aparte o Vereador Neuri 

Staggemeier pediu se Gilmar foi vereador no ano de 2013 (dois mil e treze), 

onde a reposição salarial foi de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento). 

Pediu porque os funcionários não foram chamados à reclamar naquela época? 



O Vereador Gilmar Martinazzo relembrou que, na época em que o vereador 

Neuri Staggemeier foi prefeito, os funcionários fizeram uma greve para 

beneficiar um servidor. Assegurou que foram os anos de melhor reajuste salarial 

durante as administrações de Paulo Merten e Márcio Thums, não deixando de 

lembrar que o mesmo ocorreu na gestão de Neuri Staggemeier. Concluiu o 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada 

do PP: Cumprimentou a todos e elogiou a presença de várias pessoas na Sessão 

Ordinária, pois acredita que é importante defender com justiça os interesses da 

comunidade. Sobre o reajuste salarial dos servidores, Ido José Fritzen disse que 

foi previsto no orçamento um reajuste de até 7% (sete por cento), mas que o 

com a administração optou por um valor inferior, os vereadores não podem 

imputar gastos ao gestor municipal, por isso a melhor opção é aprovador o 

Projeto na forma como veio, para não prejudicar ainda mais o funcionalismo. 

Disse que visitou munícipes residentes na Linha Cachoeirinha, destacando que 

na residência de Floribaldo Sommer há um buraco no bueiro, que impede a 

passagem das máquinas agrícolas. Pediu a urgente reposição da cabeceira 

daquele bueiro para evitar acidentes. Na residência de Nelson Locatelli é 

necessária a colocação de cascalho, pois há muito barro e as melhorias trarão 

melhores condições de trabalho. O munícipe comprometeu-se a comprar britas 

para espalhar no seu pátio. O Vereador parabenizou os organizadores da Festa 

de Linha Cachoeirinha ocorrida no último final de semana. Destacou a 

importância de valorizar o canto coral, que é muito bonito. Ido questionou o 

Prefeito Municipal pelo seu pronunciamento na festa, onde comentou sobre o 

auxílio aos estudantes universitários, fazendo uma soma que o auxílio chegaria 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por aluno. Ido destacou que a gratuidade do 

transporte universitário foi uma grande vitória, que ocorreu pela luta intensa 

dos estudantes e também dos vereadores. Ido ainda disse que para realizar esse 

cálculo é preciso ter em mente que 65% (sessenta e cinco por cento) desse valor 

já era pago na administração passada. O vereador Ido ainda disse que tem sido 

questionado sobre a questão dos uniformes, onde não teria sido aprovado o 

projeto na câmara de vereadores. Disse que isso não é verdade. Pediu ao 

Prefeito que não seja mais jogada a culpa nos vereadores, se não quer fazer, 

não faça, mas assuma as consequências. O Vereador Ido colocou-se à disposição 

para ajudar a todas as pessoas e fazer o seu papel como vereador. Concluiu o 

Vereador Ido José Fritzen. VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: 

Cumprimentou a todos e iniciou parabenizando as mulheres pela passagem do 



seu dia, destacando a realização do dia festivo com a presença de em torno de 

1.100 (hum mil e cem) mulheres dos municípios da região. Disse que a mulher 

está conquistando o seu espaço, desejou que a luta continue e a mulher possa 

conquistar cada vez mais espaço. Agradeceu a todos que trabalharam no evento 

e contribuíram para o sucesso deste, em nome do Poder Público e da Emater, 

que participaram da organização. Relatou um problema sério na Avenida Jacob 

Wagner Sobrinho, nas proximidades da Escola Santos Anjos, que em dias de 

bastante chuva, esta invade as casas, pois não foi drenado o asfalto. Disse que é 

um caso crônico que deve ser resolvido, para evitar contratempos para as 

famílias que ali residem. Destacou a visita ao município de Nova Boa Vista do 

Deputado Pompeo de Mattos que garantiu a liberação de uma emenda 

parlamentar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a 

agricultura do município. Destacou que a destinação desse recurso não é 

proporcional ao votos recebidos pelo deputado, mas pelo apreço que tem com 

a população. Neuri destacou também a importância da viagem do Prefeito 

Municipal a Brasília para assinar a adesão de Nova Boa Vista ao Programa 

Internet para Todos, que beneficiará as comunidades de Linha Cachoeirinha, 

Linha Caúna e Nossa Senhora das Graças. Neuri desejou que o projeto funcione 

efetivamente, pois é necessário que haja bom sinal de internet e celular no 

município. Em aparte o vereador Ildo Cover disse que há contradições nesse 

projeto, pois apesar de o nome sugerir, não ocorre nos mesmos moldes do 

Programa Luz para todos, pois os beneficiados com internet deverão pagar pelo 

serviço. Disse que se os custos forem elevados poucas pessoas terão condições 

de aderir ao programa. O Vereador Neuri Staggemeier disse que deve haver 

contribuição da população, pois àquilo que é “de graça”, não é dado o devido 

valor. Disse que é preciso analisar o convênio, que possivelmente será instalada 

uma torre em cada uma das comunidades para após direcionar aos usuários, 

que deverão pagar uma pequena contribuição. O Vereador Neuri Staggemeier 

pediu melhorias na iluminação pública. Destacou que a RGE (Rio Grande 

Energia) tem realizado serviços, porém não deixa em funcionamento a 

iluminação pública. Pediu a instalação de luminária na residência de Eugênio 

Milani, no centro da cidade e no interior. Convidou a todos para participar do 

jantar da Etnia Italiana, pois é importante valorizar a cultura. Convidou a todos 

para o evento na Linha Jaboticaba em comemoração aos 60 (sessenta) anos de 

existência do Esporte Clube Esportivo, com almoço e após reunião dançante. 

Parabenizou o Coral Lyra de Linha Cachoeirinha pela comemoração dos 90 



(noventa) anos. Destacou a beleza da história apresentada durante a festa, 

onde relataram a proibição do canto após a Segunda Guerra Mundial, e sobre a 

necessidade de reunir-se escondido, destacou que o estatuto era escrito em 

alemão. Ressaltou o trabalho do seu pai por trinta anos como regente desse 

coral. Convidou a todos para a Tarde de Campo organizada pela Secretaria de 

Agricultura na propriedade de Helmuth Escher na Linha maneador. Disse que é 

muito importante valorizar o interior e repassar conhecimento e melhores 

condições de vida a todos os trabalhadores rurais. Convidou a todos para a 

Sessão Solene do dia 20-03-2018 (vinte de março de dois mil e dezoito). 

Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada 

do PTB: Saudou a todos e iniciou destacando a grande presença do público na 

sessão, pois esta estava sendo uma das sessões com maior público desde que o 

vereador assumiu. Fez um breve relato de sua viagem a Brasília, inicialmente 

agradecendo ao Prefeito Municipal Daniel Thalheimer pelo convite e ao 

Presidente Diogene e colegas vereadores por ter lhe permitido realizar a 

viagem. Disse que importante para o vereador ter o conhecimento de como as 

coisas acontecem na Capital Federal, pois a realidade desse local é difícil de 

imaginar. Falou sobre os Projetos encaminhados junto ao Deputado Ronaldo 

Nogueira do PTB, acompanhamentos de diversos pleitos nos gabinetes dos 

demais deputados federais. Além disso, visitaram ministérios, onde foram muito 

bem recebidos. Destacou a busca pela implantação do CRAS (Centro de 

Referência e Assistência Social) em Nova Boa Vista/RS, cujo prédio já fora 

construído. Sandro disse que esse será mais um gasto para o município, por isso 

tais investimentos devem ser muito bem estudados. Parabenizou as mulheres 

pela passagem do seu dia, assim como parabenizou o Consórcio Intermunicipal 

pela organização do evento em comemoração ao dia Internacional da Mulher 

ocorrido em Nova Boa Vista. Convidou a todos para participar das festividades 

alusivas à Semana do Município de Nova Boa Vista. Pediu a instalação de 

luminárias no centro da cidade. Elogiou os trabalhos desenvolvidos pelo 

Secretário de Obras Erno Klein, pois acredita que as estradas recentemente 

foram muito bem recuperadas. Destacou que diversos pontos ainda precisam 

de melhorias. Pediu que as ruas da cidade sejam varridas, pois há muito tempo 

isso não ocorre. Acredita que dessa forma a cidade fica mais bonita, esse serviço 

deveria ser feito todos os meses. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo disse que é necessário embelezar a cidade, pois “é no degrau da 

escada que se conhece a casa por dentro, se este está sujo, toda a casa está 



suja”. Colocou-se contrário ao Projeto de Lei Nº 011/2018, sobre a criação de 

cargo no Poder Executivo, pois acha incoerente não dar aumento aos servidores 

sob a alegação de que não tem dinheiro e ao mesmo tempo criar um novo 

cargo. Concluiu o Vereador Sandro Simon. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada 

do PP: Saudou a todos e iniciou parabenizando o Consórcio Intermunicipal pela 

organização do dia festivo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 

Parabenizou o Coral Lyra de Linha Cachoeirinha pelos 90 (noventa) anos de 

fundação e pela grandiosa festa realizada no dia 11-03-2018 (onze de março de 

dois mil e dezoito). Pediu o encascalhamento do pátio da residência do 

munícipe Décio Farsen, pedido que já fora realizado pelo Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo. Disse que as melhorias são necessárias pelo tráfego de 

caminhões na propriedade. Pediu a colocação de tubos na propriedade de Enio 

Mueller, assim como destacou a necessidade de realizar o alargamento em 

várias estradas, porque a agricultura hoje em dia é movida por máquinas e 

caminhões de grande porte. Pediu, ainda, o patrolamento da estrada da Linha 

Colli e travessão da Linha Perau e do trecho entre a Capela São Roque e a divisa 

com o município de Barra Funda /RS. O Vereador André Barp disse que é 

bastante procurado por munícipes que pedem a roçada de barrancos e 

melhoramentos em estradas que ligam suas lavouras. O parlamentar acredita 

que esses serviços devem ser realizados, pois por essas estradas é retirado o 

produto das lavouras. Sugeriu ao Poder Público que, havendo duas patrolas 

disponíveis, enquanto uma repara a estrada principal, a outra repara as estradas 

das lavouras. Pediu novamente a limpeza dos terrenos baldios de propriedade 

do município no Loteamento Bem Morar, que está uma vergonha segundo o 

vereador André Barp. Mais uma vez pediu novas casas populares, que foi 

prometido na campanha e agora as promessas devem ser cumpridas. Sobre a 

criação de novos cargos na administração municipal, André disse não entender 

os cálculos realizados, pois existe muito choro pela falta de dinheiro, que 

motivou o baixo aumento concedido aos servidores, mas ao mesmo tempo uma 

criação de novos cargos. O Vereador disse ser favorável ao aumento do salários 

dos servidores, para que estes não sejam mais prejudicados. Destacou a sua 

indignação com a problemática das horas extraordinárias, exemplificando o 

pagamento de R$ 18.179,70 (dezoito mil cento e setenta e nove reais e setenta 

centavos) à uma única funcionária no período compreendido entre outubro de 

2017 (dois mil e dezessete) e fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), sem contar 

o atual mês, pois a mesma foi vista várias vezes iniciando os trabalhos as 



06h30min (seis horas e trinta minutos) e encerrando apenas as 20h30min (vinte 

horas e trinta minutos). Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier sugeriu que os 

Vereadores sejam informados quem são os 05 (cinco) maiores recebedores de 

horas extras, pois a justiça deve ser feita. André Barp frisou a informação de que 

não é contra o pagamento de horas extras, mas é contra exageros. Disse que a 

população precisa cobrar e que os vereadores precisam ajudar a fiscalizar, pois 

esses exageros são uma vergonha para a população. Disse que é contra a 

criação do novo cargo pois dentro do setor administrativo existem funcionários 

que apenas “esquentam a cadeira”. Disse isso porque está há 16 (dezesseis) 

anos dentro da prefeitura, sendo que foi por 06 (seis) anos o presidente da 

Associação dos Funcionários e 12 (doze) anos no setor administrativo, por isso 

sabe muito bem quem trabalha e quem não trabalha. Além de tudo isso a 

criação desse cargo se dá por questões políticas, pois já há pessoa destinada. 

Disse que a orientação do Partido Progressista é contrária ao referido projeto e 

que se os colegas vereadores tiver um pouco de consciência o projeto será 

rejeitado. Pediu à população que participe da Sessão Ordinária do dia 27-03-

2018 (vinte e sete de março de dois mil e dezoito) pois estarão presentes o 

Prefeito Municipal, o Secretário de Agricultura e a empresa JR Ambiental para 

prestar esclarecimentos sobre a proibição de passar veneno nas ruas da cidade, 

as quais estão cheias de capim. Pediu ao Presidente que solicite 

complementação da resposta recebida do Pedido de Informação, pois não foi 

encaminhado o convênio celebrado em Nova Boa Vista sobre o patrolamento 

das estradas. Disse que a Lei Orgânica exige a aprovação na Câmara de 

Vereadores. Convidou a população para o jantar típico Italiano no dia 17-03-

2018 (dezessete de março de dois mil e dezoito) no Ginásio Padre Urbano 

Maldaner. Convidou para a Sessão Solene no dia 20-03-2018 (vinte de março de 

dois mil e dezoito) a partir das 10h00min (dez horas), com homenagens ao ex-

presidente do Poder Legislativo do exercício de 2017 (dois mil e dezessete) 

Gilmar Angelo Martinazzo, ao Grêmio Esportivo Shell pelos 50 (cinquenta) anos 

de fundação, ao Esportivo Recreativo de Linha Jaboticaba pelos 60 (sessenta) 

anos de fundação e a Rádio Comunitária Boa Vista FM pelos 05 anos de 

existência. Parabenizou o Município de Nova Boa Vista pelos 26 (vinte e seis) 

anos de emancipação político administrativa. Concluiu o Vereador André Barp. 

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

destacando a realização do Encontro Regional de Mulheres. Parabenizou aos 

funcionários municipais e os demais voluntários que trabalharam na 



organização. Deixou a seguinte mensagem a todas as mulheres, em especial sua 

mãe e suas irmãs: “Toda Mulher é uma fada, que vive entre a fantasia e a 

realidade. Algumas carregam o mundo nas cotas, outras englobam e com sua 

magia transformam tudo o que tocam. Trazendo vida, beleza e cor, liberdade e 

amor. (Carolina Salcides). Parabenizou o Coral Lyra de Linha Cachoeirinha pelos 

90 anos de fundação. Destacou a beleza da festa realizada e disse saber das 

dificuldades diárias enfrentadas pelas pessoas que estão à frente do Coral, pela 

busca de novos talentos. Acredita que muitas histórias boas devem existir ao 

longo de toda a história do Coral Lyra d Linha Cachoeirinha. Disse que todos 

querem ver a entidade completar 100 (cem) anos, por isso espera que a 

população e o Poder Público possam colaborar para tal feito. Disse que tem 

diversos recursos chegando ao município, destacando a emenda do Deputado 

Pompeo de Mattos destinada a Secretaria da Agricultura, no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), que a princípio servirá para a compra da 

máquina ensiladeira, que é uma cobrança constante da população. Cleber 

destacou que o PDT (Partido Democrático Trabalhista) luta muito na busca de 

recursos e que o referido deputado está cumprindo com a promessa realizada 

na Kolonie Fest. Cleber disse que várias emendas foram encaminhadas, por isso 

destacou a importância do trabalho dos vereadores, prefeito, secretários e 

lideranças partidárias que a cada dia buscam melhorias para a comunidade. 

Destacou que as viagens realizadas são importantes, assim como o voto de cada 

um dos eleitores é de fundamental importância. Disse que acredita que o Brasil 

tem solução, por isso a população precisa abrir um pouco o pensamento e votar 

certo. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo trabalho realizado nas 

proximidades do Grêmio Esportivo Shell. Disse que o serviço está ficando muito 

bom, que já era um pedido realizado há bastante tempo e que dará mais 

seguranças aos pedestres. Agradeceu a família Fritzen que são proprietários da 

área onde fora retirado o barranco. Cleber também destacou a importância da 

parceria que está sendo buscada com o DAER (Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem) para cuidar do acesso asfáltico e acredita que vários 

trechos de estradas novaboavistenses devem ser trabalhados para melhorar a 

visibilidade. Em aparte o Vereador André Barp destacou a importância do 

Termo de Cooperação Técnica para recuperação do acesso asfáltico assim como 

disse que está marcada uma reunião junto ao DNIT (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes) para a construção do trevo de acesso no Bairro 

Beira Campo em Sarandi/RS. O Vereador Cleber Badin convidou a todos para 



participar da rodada final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo no 

dia 24-03-2018 (vinte e quatro de março de dois mil e dezoito) na sede do 

Grêmio Esportivo Shell. Disse que a administração está analisando a 

possibilidade de contratar um árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, por 

solicitação do Vereador André Barp. Convidou a população para o jantar típico 

Italiano no dia 17-03-2018 (dezessete de março de dois mil e dezoito) no 

Ginásio Padre Urbano Maldaner e estendeu o convite para as demais 

programações da Semana do Município. Concluiu o Vereador Cleber Badin. 

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

parabenizando todas as mulheres pela passagem do seu dia, devido à 

importância que elas tem para o mundo. Parabenizou o Coral Lyra de Linha 

Cachoeirinha, parabenizando a entidade pela valorização da cultura e desejando 

que possam festejar muitos outros aniversários. Destacou a importância de o 

Poder Público incentivar a cultura no município, nas mais variadas formas. 

Informou a população a destinação de uma emenda de R$ 100.000,00 do 

Deputado Federal Dionilso Marcon do Partido dos Trabalhadores que será 

investido na agricultura, de acordo com as necessidades da comunidade. Pediu 

cuidado da população em relação ao transito nos próximos dias, pois devido à 

safra da soja diversas máquinas e caminhões estarão transitando pelas ruas e 

estradas. Disse que o debate na Câmara de Vereadores é muito saudável, pois a 

casa do povo defende os interesses de toda a comunidade. Em relação aos 

Projetos de Leis, destacou a reposição salarial, lamentando o baixo índice do 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), aliado ao baixo índice do 

aumento real, que fora opção do Prefeito Municipal, pois poderia ter chegado a 

até 7% (sete por cento), como previsto na Lei Orçamentária. Diogene alertou 

que essa é uma opção do Prefeito, que está no seu direito, muito embora o 

Vereador Diogene acredita ser importante valorizar o funcionalismo, que 

mereciam um reajuste melhor. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que tem 

em mãos um comparativo das reposições salariais, que em 2015 (dois mil e 

quinze) a inflação foi de 11,8% (onze vírgula oito por cento) e aumento real de 

0,42 (zero vírgula quarenta e dois). Disse que no ano de 2008 (dois mil e oito) 

aconteceu o maior aumento salarial, seguidos dos anos de 2009 (dois mil e 

nove), 2011 (dois mil e onze) e 2012 (dois mil e doze). Ildo sabe que os 

vereadores não podem aumentar a despesa, por isso esclareceu que não há 

culpa dos vereadores, que precisam aprovar o projeto, pois caso rejeitado, não 

haverá nenhum reajuste. Comentou sobre uma reunião que haveria para 



debater o reajuste, mas que houve um acerto, desmarcando a reunião. O 

Vereador Diogene Biegelmeier disse ao Vereador Ildo Cover que está bem claro 

que os vereadores não podem impor despesas a administração e que essa 

decisão exclusiva do Prefeito Municipal. O que o parlamentar queria em sua fala 

era expor sua opinião, na qual acredita que deveria haver mais valorização do 

funcionalismo com um reajuste melhor dos seus salários. Em aparte o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo criticou o fato de que o próprio Poder Executivo havia 

previsto na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) o percentual de 7 % (sete por 

cento). Em aparte o Vereador André Barp disse que em 12 (doze) anos das 

administrações de Paulo Merten e Mauro Dalcin e após Marcio Thums e Vilson 

Colli, o aumento chegou a 96% (noventa e seis por cento) de aumento real e 

reposição. Diogene complementou o assunto dizendo que, se não há dinheiro 

para dar um aumento justo, também não deveria haver para criar novos cargos. 

Convidou a todos para a Sessão Solene do Poder Legislativo no dia 20-03-2018 

(vinte de março de dois mil e dezoito) a partir das 10h00min (dez horas) na 

Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, onde serão prestadas 

homenagens. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR LUIZ 

DESINGRINI da Bancada do PTB não fez uso da palavra. VEREADOR ILDO COVER 

da Bancada do MDB 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 011/2018: “Cria cargo no quadro de cargos de provimento em 

comissão e funções gratificadas do Município, instituído na Lei Municipal nº 

1.124/09”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente projeto. 

Em discussão: Vereador Ido José Fritzen: Disse que está em uma “sinuca”. 

Justificou que votará favorável ao referido projeto porque conhece a pessoa 

que será contratada, sendo que esta é muito capacitada e muito amigo seu, 

embora não possa citar nomes. Independente dos votos dos colegas 

vereadores, é favorável. Em votação: APROVADO por MAIORIA DE VOTOS (05 

FAVORÁVEIS X 03 CONTRÁRIOS). PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 012/2018: 

“Abre Créditos Especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 013/2018: “Abre 

Créditos Suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente 



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

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 014/2018: 

“Autoriza o Município de Nova Boa Vista, por intermédio do Poder Executivo, a 

firmar convênio, por meio de termo de cooperação, com o Estado do Rio 

Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e 

interveniência da Brigada Militar”. Os pareceres das comissões foram favoráveis 

ao presente projeto. Em discussão: Vereador Ildo Cover: Disse que o município 

banca as despesas da brigada militar, de combustível e pneus, até os vereadores 

pleitearam um veículo novo, porém a brigada atende também o município de 

Sarandi, inclusive passa mais tempo em Sarando do que em Nova Boa Vista. 

Vereador André Barp: Disse que o combustível é custeado pelo Governo do 

Estado. Vereador Ildo Cover: Disse que deveria ser assegurada uma 

permanência maior do efetivo no Município, pois é direito cada cidade ter três 

policiais militares. Disse ainda que está muito perigoso no interior. Pediu qual a 

despesa que o Município tem com a Brigada Militar. Vereador André Barp: 

Disse que a brigada pertence ao Comando de Sarandi. Assegurou que os 

policiais gostam de estar em Nova Boa Vista, porém são apenas empregados e 

precisam trabalhar aonde lhes é solicitado. Vereador Ildo Cover: Disse que não 

sabe certo, mas acredita que devia ter mais horas de segurança para Nova Boa 

Vista. Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Disse que essa reivindicação deveria 

ser levada ao Governo do Estado, para que este aumente o quadro de efetivo 

da Brigada Militar. Não é discussão que cabe ao município, até porque a brigada 

Militar trabalha com um déficit no quadro efetivo de 70% (setenta por cento). 

Em Votação, resultando: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 015/2018: “Autoriza o Município de Nova Boa Vista a 

contratar temporariamente instrutor para atividades artesanais para execução 

do Programa da Assistência Social e dá outras providências”. Os pareceres das 

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

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

André Barp solicitou que os Projetos de Lei Nº 016/2018, 017/2018, 018/2018 e 

019/2018 fossem votados em bloco, já que todos tem o mesmo objeto, qual 

seja a concessão de reajuste salarial. O Presidente Vereador Diogene colocou 

em votação o pedido verbal para votação em bloco. Em discussão: Vereador 

Neuri Staggemeier: Disse, na condição de líder de bancada, ser favorável ao 

pedido. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. Após passou-

se para a leitura dos Projetos a serem votados em bloco: PROJETO DE LEI DO 



EXECUTIVO Nº 016/2018: “Concede revisão geral anual - art. 37, X, da CF - aos 

vencimentos dos servidores, aos proventos e as pensões dos aposentados e 

pensionistas do Poder Executivo, bem como concede aumento real aos 

vencimentos dos servidores, aos proventos e as pensões dos aposentados e 

pensionistas que especifica, além de dar outras providências”. PROJETO DE LEI 

DO EXECUTIVO Nº 017/2018: “Estabelece remuneração aos visitadores do 

Programa Primeira Infância Melhor – PIM e dá outras providências”. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 018/2018: “Estabelece remuneração aos conselheiros 

tutelares e dá outras providências”. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

019/2018: “estabelece remuneração aos agentes comunitários de saúde e dá 

outras providências”. Em discussão: Os pareceres das comissões foram 

favoráveis. Vereador Neuri Staggemeier: Fez uma avaliação afim de fazer 

justiça. Disse que quando foi Prefeito deu o maior índice de aumento aos 

servidores. Disse respeitar os prefeitos que lhe sucederam por ser outras épocas 

e outras realidades. Disse que nos últimos 04 (quatro anos) deve ser discutido o 

aumento real. Em 2013, o percentual foi de 0,33% (zero vírgula trinta e três por 

cento), 2014 (dois mil e quatorze) - 3,62% (três vírgula sessenta e dois por 

cento); 2015 (dois mil e quinze) 0,32% (zero vírgula trinta e dois por cento); 

2016 (dois mil e dezesseis) 0,42% (zero vírgula quarenta e dois por cento). Nos 

quatro anos o aumento de foi de 4,99% (quatro vírgula noventa e nove por 

cento). Assegurou que esses são dados reais, que queria que o aumento fosse 

maior, mas acha que deve ser justo. Em 2017 (dois mil e dezessete) o aumento 

real foi de 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento) e em 2018 (dois mil e 

dezoito) pretende-se dar 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento) 

totalizando em 02 (dois) anos, 2,5% (dois vírgula cinco por cento). Disse que é 

fácil ser oposição, mas tem que se prestar atenção na realidade. Que é 

importante discutir com os funcionários, mas não se pode enganar ninguém. 

Deve-se ser dito a verdade com coerência e justiça, sem ser “papagaios”, com 

dados em mãos. Frisou que gostaria que o aumento real fosse maior, mas 

questionou porque essa discussão houve nos outros anos. Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo: Disse que deve ser analisada e divulgada qual a inflação 

ocorrida nesses anos. Vereador André Barp: Disse que é estranho os vereadores 

da situação terem em mãos um documento da Associação dos Funcionários e os 

da oposição não. Acredita que tem alguma coisa errada, pois se o documento é 

público deveria estar à disposição de todos. Vereador Neuri Staggemeier: Disse 

que o documento é público e não há nenhum impedimento. Vereador André 



Barp: Disse que a Associação deveria ter direcionado o documento à Câmara de 

Vereadores, que seria repassado a todos os vereadores. Acha uma falta de 

responsabilidade, pois apenas três vereadores receberam o documento. Disse 

que foi presidente da Associação dos Funcionários e sempre defendeu a classe 

com unhas e dentes, sem colocar à frente partidos políticos ou interesses 

particulares. Vereador Neuri Staggemeier: Disse que qualquer pessoa poderia 

ter o documento. Não há nenhuma inverdade, apenas realidade. Disse 

concordar que a questão deveria ter sido discutida com o Prefeito. Vereador 

Ildo Cover: Disse que alguém decidiu em nome dos funcionários e em nome dos 

vereadores. Comentou que haveria uma reunião, que em tempo a questão 

poderia ter sido debatida, mas de uma hora para outra recebeu a informação de 

que tudo estava resolvido. Disse estar em um “fogo cruzado”, mas que os 

vereadores não tem culpa. Vereador Diogene Biegelmeier: Esclareceu que a 

Câmara de Vereadores convocou a presidência da Associação para uma reunião 

junto com o funcionários. Essa reunião tinha a finalidade de debater a 

possibilidade de deixar o Projeto de Lei em tramitação para, com tempo, 

pleitear um maior reajuste com o Prefeito Municipal. Diogene acha que o 

diálogo é sempre o melhor caminho, sendo que é importante dar voz a todos. 

Em resposta, a Câmara de Vereadores recebeu ofício da presidência da 

Associação dos Funcionários, esclarecendo que o assunto já havia sido tratado e 

que estava de acordo com os percentuais propostos. Disse que não houve fogo 

cruzado, que se a Associação dos Funcionários está de acordo com os 

percentuais, não há o que discutir. Colocou em votação os Projetos de Leis Nº 

016/2018, 017/2018, 018/2018 e 019/2018: APROVADOS POR UNANIMIDADE 

DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2018: “Autoriza a 

concessão de reposição     salarial e concede aumento real aos servidores da 

Câmara Municipal e dá outras providências”. Os pareceres das comissões foram 

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

resultando: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE DA SESSÃO: 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador André Barp: Pediu que a população participe 

da Sessão Ordinária do dia 27 de março, onde estará presente o Prefeito 

Municipal, Secretário de Agricultura e a empresa JR Ambiental para tratar sobre 

licenças ambientais e sobre a possibilidade de passar veneno no capim do 

centro da cidade, ou de fazer capina, para embelezar o 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 Solene 

no dia 20-03-2018 (vinte de março 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. 
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