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Ata nº 004/2018 da Quarta Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito. 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito (27-03-2018) 

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

Boa Vista, em sua Quarta 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 003/2018 da Sessão Ordinária do 

dia treze de março de dois mil e dezoito (13-02-2018), 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. Pedido de Informação Nº 03/2018; Recomendação Nº 03/2018; 

Recomendação Nº 04/2018. Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: 

GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR 

NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e em primeiro 

lugar parabenizou o Grêmio Esportivo Shell pela conquista do Campeonato 

Municipal de Futebol de Campo. Externou as felicitações a todas as demais 

agremiações que participaram desse campeonato. Elogiou a fala do Sr. Dario 

Gusatti, que presta assessoria ambiental ao Município de Nova Boa Vista. Disse 

que este tem um conhecimento muito grande do assunto e sua fala foi uma 

verdadeira aula. Neuri destacou a importância de aperfeiçoar os 

conhecimentos, para que estes possam ser transmitidos para a comunidade de 

Nova Boa Vista. Pediu ao Secretário de Obras uma atenção especial à estrada da 

Linha Cachoeirinha, próximo a propriedade de Anselmo Zwirtes onde é 

necessário o encascalhamento e aumento do espaço para vazão do riacho. A 

água deve ser tirada da estrada, que necessita de melhorias em diversos pontos. 

Parabenizou a Etnia Italiana pelo belo jantar ocorrido no dia 17-03-2018 

(dezessete de março de dois mil e dezoito). Parabenizou a todos que 



trabalharam no evento e a população em geral que participou. Em nome do 

Esportivo da Linha Jaboticaba agradeceu a todas as pessoas que participaram e 

trabalharam no evento lá organizado. Destacou que no último fim de semana 

aconteceu um problema muito sério. Disse que reclamou, assim como várias 

pessoas sobre a falta de água na cidade. Comentou que buscou informações 

sobre o motivo dessa falta de água e viu que um caminhão porcadeiro arrancou 

a rede que alimentava a bomba d’água. No sábado de manha foi instalado um 

gerador para alimentar a bomba. Com a queda da rede, a bomba parou de 

funcionar automaticamente, e mesmo quando a luz voltou, demorou-se para 

perceber que a bomba não voltou a funcionar. Sugeriu Às autoridades 

municipais que seja disponibilizado um servidor de plantão sobreaviso, assim 

como ocorre na Secretaria da Saúde. Disse que o nome e telefone desse 

servidor deve ser divulgado para que a comunidade tenha alguém a quem 

reclamar quando souber de algum serviço que necessite de imediata reparação. 

Disse que a situação foi muito difícil, mas é com esses problemas que se deve 

aprender uma solução. Explicou sobre uma recomendação de sua autoria 

encaminhada ao Poder Executivo, solicitando providências no sentido de 

viabilizar um local de recreação para os jovens. Disse que a juventude, de certo 

modo, sente-se rejeitada pela sociedade, pois não pode por carro com som na 

rua que a população reclama. Destacou que a terceira idade tem diversos 

incentivos, sendo que existem bailes todos os finais de semana, além de que 

existe um Projeto para construção de um local de lazer, com piscina. Acredita 

que o Município precisa investir para tentar segurar os jovens, pois eles muitas 

vezes tem que buscar alternativas em outros municípios. Em aparte o Vereador 

Cleber Badin destacou a construção de uma pista de motocross, a qual está 

sendo providenciada, inclusive o moto grupo está encaminhando a 

documentação para poder firmar parceria com o Poder Público. O Vereador 

Neuri Staggemeier disse que mais do que o motocross, é necessária a criação de 

um espaço amplo para lazer. Disse estar feliz em saber que o Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo teve participação decisiva na criação da Rádio Comunitária 

Boa Vista FM, conforme dito em seu pronunciamento na Sessão Solene, quando 

teve interferência junto com Deputado Vilson Covatti. Disse que fica contente 

quando coisas positivas acontecem no município. Concluiu o Vereador Neuri 

Staggemeier. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Cumprimentou a 

todos e iniciou parabenizando a Secretaria da Agricultura pela realização da 

Tarde de Campo na propriedade de Helmuth Escher, muito bem organizada. 



Parabenizou a Etnia Italiana pelo belo jantar, pois existem muitos bons 

comentários a respeito. Parabenizou o Esportivo de Linha Jaboticaba pelo 

almoço organizado. Agradeceu ao Poder Público por atender a sua 

recomendação e trazer um árbitro federado para a rodada final do Campeonato 

Municipal de Futebol de Campo. Destacou que os jogos foram muito bons, um 

verdadeiro espetáculo. Disse que a presença do árbitro Anderson Daronco 

engrandeceu ainda mais o espetáculo. Parabenizou o CMD (Conselho Municipal 

Desportivo) pela bela organização. O Vereador fez mais um pedido para que o 

próximo campeonato inicie juntamente com o horário de verão, pois essa é a 

melhor época. Pediu que em agosto seja realizado novamente o Campeonato 

de Veteranos, cuja última realização foi em 2015 (dois mil e quinze). 

Parabenizou a equipe de bolãozinho Sorriso de Maneador Baixo pela vitória no 

torneio ocorrido na Linha Maneador. O Vereador André comentou sobre uma 

recomendação encaminhada ao Poder Executivo onde pediu que ocorram 

incentivos para o emplacamento de veículos em Nova Boa Vista, com a 

finalidade de aumentar a arrecadação do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores). Acredita que a população deve fazer a sua parte, pois se 

os veículos tiverem placas de outros municípios é para lá que o Governo do 

Estado repassa 50% (cinquenta por cento) do valor pago por esse tributo. André 

destacou que diversos municípios realizaram incentivos nesse sentido, 

colocando-se a disposição do Poder Público para auxiliar nesse sentido. Pediu 

novamente a limpeza dos terrenos do Bairro Bem Morar, assim como o terreno 

do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social). André pediu a 

compreensão do Poder Público, que essas limpezas servirão de exemplo para a 

limpeza de outros terrenos na cidade. Desejou uma feliz e abençoada Páscoa a 

todos os novaboavistenses. Concluiu o Vereador André Barp. VEREADOR 

CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou destacando a 

presença do assessor ambiental Dario Gusati e do Secretários da Agricultura 

Edson Mossmann, prestando uma aula sobre a questão ambiental. Disse que os 

vereadores tem a tarefa de repassar essa informações para os munícipes. 

Comentou sobre as diversas festividades que aconteceram nos últimos dias em 

comemoração ao aniversário do Município de Nova Boa Vista, destacando as 

diversas inovações, tais como a 1ª (primeira) Feira do Peixe Vivo e as 

diversificações apresentadas na Tarde de Campo. Destacou o sucesso do Jantar 

da Etnia Italiana, assim como agradeceu e parabenizou o empenho de muitas 

pessoas e também do Poder Público para que essas atrações pudessem 



acontecer da melhor forma. Parabenizou todas as equipes e atletas 

participantes do 25º (vigésimo quinto) Campeonato Municipal de Futebol de 

Campo, destacando o empenho da administração pública e do CMD (Conselho 

Municipal Desportivo). Disse que esse campeonato é de alto nível, e a rodada 

final teve a participação do árbitro da Federação Gaúcha Anderson Daronco, por 

indicação do Vereador André Barp, presença que engrandeceu ainda mais o 

espetáculo. Parabenizou as equipes campeãs e em nome do Grêmio Esportivo 

Shell agradeceu a presença do público, antecipando o convite para todos 

participar do Campeonato Municipal de Futsal e o Regional de Futebol de 

Campo. Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR GILMAR ANGELO 

MARTINAZZO – Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou parabenizando as 

equipes campeãs do 25º (Vigésimo quinto) Campeonato Municipal de Futebol 

de Campo. Agradeceu ao Presidente do CMD por acolher a indicação do 

Vereador André Barp e trazer um árbitro da Federação Gaúcha de Futebol para 

a rodada final, que com muita coragem marcou um pênalti aos 45 (quarenta e 

cinco) minutos de jogo. Gilmar elogiou o espírito esportivo, pois após o jogo, 

atletas dos dois times conversavam tranquilamente, independentemente de 

ganhar ou perder. Em aparte o Vereador André Barp demonstrou a necessidade 

de contratar bons árbitros para todas as categorias e todos os campeonatos. 

Disse que a arbitragem valoriza o campeonato, citando como exemplo o 

ocorrido no campeonato do munícipio vizinho de Barra Funda, quando o juiz 

marcou gol e o bandeirinha não, gerando a interrupção do jogo. Parabenizou a 

administração pela contratação do árbitro, a exemplo dos bons árbitros trazidos 

durante a administração do ex-prefeito Márcio Thums. O Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo ainda disse que foram muito justas as homenagens 

prestadas na Sessão Solene, destacando que uma das equipes homenageadas 

fora a campeã do Campeonato Municipal. Em nome da Etnia Italiana agradeceu 

a todas as pessoas que participaram do jantar ocorrido no dia 17-03-2018 

(dezessete de março de dois mil e dezoito), justificando a sua ausência no 

evento ocorrido na Linha Jaboticaba no dia seguinte pela necessidade de 

auxiliar nos trabalhos de limpeza do Salão Padre Urbano Maldaner. Concluiu o 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR LUIZ DESINGRINI da Bancada 

do PTB não fez uso da palavra. VEREADOR SANDRO SIMON da Bancada do PTB 

não fez uso da palavra. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER da Bancada do PT 

não fez uso da palavra.  VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN 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 021/2018: “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar servidor em caráter emergencial 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 023/2018: “Abre 

Crédito Especial 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 024/2018: “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. 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 10-04-2018 (dez de abril 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 do Poder Legislativo 


