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Ata nº 019/2018 da Décima Nona Sessão Ordinária, da Segunda Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos treze dias do mês de novembro de dois 

mil e dezoito (13-11-2018). Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e 

dezoito (13-11-2018) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de 

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

que às dezenove horas (19h00min), foi feita a chamada, onde estiveram 

presentes os seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Ildo Cover, André Barp, 

Cleber Badin, Ido José Fritzen, Diogene Biegelmeier, Sandro Simon, Gilmar 

Angelo Martinazzo e a suplente Marli Hahn face o pedido de licença do 

vereador titular Luiz Desingrini. 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 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 018/2018 da Sessão Ordinária do vinte e três de outubro de dois mil e 

dezoito (23-10-2018), 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 019/2018; 2ª FASE DA SESSÃO – GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram-se os 

seguintes Vereadores: VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: 

Cumprimentou a todos e iniciou pedindo à administração a troca de lâmpadas 

queimadas da iluminação pública da cidade e do interior, pois é possível 

perceber várias lâmpadas queimadas, em especial ao final da rua Padre Urbano 

Maldaner, próximo à residência de Eugênio Milan. Destacou também a total 

escuridão das proximidades do cemitério e da Casa Mortuária municipal. Disse 

que é preocupante saber das previsões do tempo para os próximos dias, pois as 

fortes chuvas tem gerado muitos estragos no interior do município. Disse que 

geralmente os fatos ocorrem nos mesmos lugares, por isso pediu que a 

administração possa olhar com carinho e buscar uma definição. Um dos 

principais problemas são as sarjetas e bocas de bueiros entupidas. Em aparte o 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que não adianta fazer patrolamento 



ou ensaibramento se as sarjetas não estiverem em boas condições, pois a água 

precisa tomar o fluxo correto, caso contrários os problemas persistirão. Acredita 

que após as chuvas é preciso fazer uma vistoria em todo o interior. Em aparte o 

Vereador Ildo Cover disse que é também uma questão cultural, pois os 

produtores retiram a água da lavoura e depositam tudo nas estradas. Acredita 

que deve ser realizada uma campanha de conscientização par ase dar o destino 

correto da água. O Vereador Neuri Staggemeier disse que em regiões como 

Linha Barraca e Linha Jaboticaba existem muitos morros, sendo não que há 

outra opção além de fazer boas sarjetas e manter a água do lado das estradas, o 

que não pode é deixar a água atravessar a estrada. Disse que as estradas da 

Linha Caúna, Jaboticaba, Linha Tijolo, Barraca, Linha Hahn, todas estão com 

problemas. Sem que seja realizada a interiorização das máquinas, sempre 

teremos esse mesmo problema. O Prefeito municipal comprometeu-se a 

realizar a interiorização a partir do ano que vem. O Vereador Neuri Staggemeier 

acredita que está na hora de começar a pensar em resolver essas questões 

definitivamente. Repassou um pedido da Comunidade de Linha Mirim para que 

seja retirado um pouco do barranco na entrada daquela comunidade, pois da 

forma como está, dificulta a visibilidade dos motoristas. O Vereador Neuri 

Staggemeier destacou que em seus pronunciamentos apenas traz as 

reivindicações da comunidade, que não são opiniões particulares, mas sim a 

vontade do povo. Comunicou a comunidade de Linha Cachoeirinha que já foram 

tomadas algumas providências em relação à água daquela comunidade, sendo 

que já foi realizada a limpeza da caixa d’água e instalação do filtro. Elogiou o 

trabalho Da administração e da fiscal sanitária Flávia Locatelli que estão 

tomando as providências necessárias, sendo que em breve o município receberá 

um relatório de um geólogo sobre os reais problemas do poço artesiano e suas 

soluções. Neuri acredita que a qualidade da água é um princípio básico de uma 

comunidade. Pediu a administração a realização de uma política pública para 

formalizar um edital dos terrenos que o município possui para construção de 

casas populares, pois muitos munícipes atualmente pagam aluguel e, caso 

houvesse a possibilidade, teriam interesse em adquirir a casa própria, que é algo 

sagrado para uma família. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR 

ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Saudou a todos e iniciou pedindo o 

patrolamento das estradas do município, que são reivindicações do povo de 

Nova Boa Vista. Repassou um pedido da suplente de vereadora Ivanete Milani 



para o patrolamento da estrada próximo à residência do munícipe Sadi Milani. 

O Vereador André pediu melhorias urgentes na estrada da Linha Colli. 

Comentou que os trabalhos da Secretaria de Obras estão sendo realizados de 

acordo com as possibilidades, pois um dos caminhões está na revisão. Pediu 

mais uma vez a retirada do saibro no terreno da munícipe Luciana Wagner, 

destacando a demora deste serviço. Pediu melhorias nas calçadas da cidade, 

onde tem muitas ruas com problemas. Pediu que, se não há como fazer uma 

reforma geral, que sejam realizados pequenos consertos, principalmente nas 

pedras que estão soltas. Disse que é triste perceber as pessoas caminhando na 

avenida por falta de calçadas, sendo que o município dispõe de bastante 

dinheiro em caixa. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier pediu atenção 

especial para recuperação do passeio público em frente ao Domingos Milani, 

pois, quando chove, as pedras soltas fazem respingar água nas pessoas que ali 

estão transitando. O Vereador André comentou que fez uma recomendação ao 

Poder Executivo para a realização de limpeza nos laguinhos da praça municipal, 

que deixa a praça com um aspecto feio, especialmente considerando a 

realização do Festival do Chopp, onde a cidade receberá muitos visitantes. 

Pediu, da mesma forma, a realização de melhorias no parquinho da praça, que 

está muito perigoso, fazendo com as crianças que ali brincam corram o risco de 

machucarem-se. André Barp pediu a realização de tapa-buracos no acesso 

asfáltico municipal e limpeza das sarjetas. Acredita que a administração precisa 

tomar uma atitude, pois a população cobra muito e com a formalização do 

Termo de Cooperação Técnica as melhorias podem ser realizadas. Disse que os 

gestores não podem ficar bravos com as cobranças realizadas pela população e 

pelos vereadores, pois isso é muito normal de acontecer no setor público. 

Repudiou o aumento salarial dos ministros do STF, porém destacou que, pela 

regra, não pode haver aumento nos 90 (noventa) dias que sucedem a eleição. 

Disse que a população não pode mais aceitar o fechamento de hospitais pelos 

erros causados pelos gestores. A população não pode aceitar as inúmeras 

contratações de cargos de confiança, pois o governo precisa trabalhar em prol 

do bem comum e não para cumprir promessas políticas. Com o passamento da 

eleição, indiferentemente dos candidatos eleitos, deve haver comprometimento 

e cobrança para a obtenção de bons resultados, com menos corrupção e 

aumento das verbas para municípios. Convidou a todos para o Jantar 

organizado pela Igreja Assembleia de Deus, a se realizar no dia 01-12-2018 



(primeiro de dezembro de dois mil e dezoito) no CTG Porteira Aberta de Nova 

Boa Vista. Acredita que é importante a participação de toda a população, 

porque é preciso haver união entre as religiões integrantes da comunidade 

novaboavistense. Convidou a todos também para o almoço no dia 02 de 

dezembro na comunidade do Perau Baixo, em honra a Santa Barbara. Convidou 

a todos para o tradicional Baile do Chopp, no dia 17-11-2018 (dezessete de 

novembro de dois mil e dezoito), no Salão Padre urbano Maldaner, que tem 

todos os mesaços vendidos e expectativa de casa cheia. Parabenizou o Grêmio 

Esportivo Schell e o Esporte Clube Juvenil de Linha Mirim que estão à frente do 

Campeonato Regional de Futebol de Campo de Veteranos. Desejou que as 

escolinhas do município possam receber melhorias para evitar as constantes 

derrotas. Acredita que seria importante a contratação, à exemplo do município 

de Novo Barreiro, de um ex-jogador como treinador, que possivelmente trará 

bons resultados. Concluiu o Vereador André Barp. VEREADORA MARLI HAHN – 

Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou agradecendo ao Vereador Luiz 

Desingrini pela cedência da vaga pelo período de 30 (trinta) dias. Agradeceu ao 

Chefe de Obras pelo belo trabalho realizado nas entradas das propriedades, 

dizendo que ficou muito bem feito. Pediu melhorias em uma ponte na estrada 

que dá acesso a lavoura do munícipe Lucio Hertel, que tem dificuldades, 

principalmente em períodos de safra, pelos perigos causados pela deterioração 

da referida ponte. Pediu a recuperação da estrada da Linha Tijolo, que em 

determinados trechos se encontra em péssimo estado de conservação. Disse 

que há uma grande quantidade de água que desce das lavouras, bastante 

superior a capacidade das sarjetas. Concluiu a Vereadora Marli Hahn. 

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

elogiando a vice-prefeita Vanilde Dalcin pela participação na Sessão Ordinária, 

pedindo que isso sirva de exemplo ao Prefeito Municipal que compareceu à 

Câmara de Vereadores duas vezes em dois anos. Acredita que o diálogo entre 

administração, comunidade e vereadores é importante para o crescimento e 

desenvolvimento de Nova Boa Vista. Pediu urgência na realização de melhorias 

na estrada que liga a propriedade do munícipe Delésio Previatti. Disse que 

transita naquele local todo dia e faz muito tempo que está alertando sobre os 

problemas lá encontrados, e agora o ônibus escolar não consegue mais subir em 

dias muito secos. O vereador disse saber dos vários problemas causados pela 

chuva, mas acredita que não se pode demorar mais de um ano pra resolvê-los. 



As propriedades rurais geram grande parte da renda do município, este precisa 

investir em infraestrutura como forma de retribuição. Sobre a luz pública disse 

que existem lâmpadas queimadas na Rua Elíbio Merten, dentre outros lugares. 

Pediu que seja novamente feito o levantamento das lâmpadas que necessitam 

substituição, porque desde o dia em que os postes foram marcados com fitas 

várias outras lâmpadas já estão queimadas. Em aparte o Vereador Sandro 

Simon disse que conversou com o Chefe de Obras, informando-lhe que em 

vários postes as fitas caíram ou foram retiradas, por isso deveria ser refeito o 

serviço. O vereador Diogene Biegelmeier acredita que o importante é fazer o 

serviço, que enquanto existirem lâmpadas queimadas, mais cedo ou mais tarde, 

elas precisam ser trocadas. Pediu que o Poder Público realize melhorias no 

acesso asfáltico. Disse que há um fluxo de água muito grande que vem das 

lavouras, sendo necessário manter as sarjetas em boas condições. Após a 

formalização do Termo de Cooperação Técnica é preciso urgência nessas 

melhorias, pois o asfalto é uma conquista muito grande que precisa ser 

valorizada. Pediu também a realização de um tapa-buracos. Em aparte o 

Vereador André Barp disse que na Rua Felipe Werlang, em frente à residência 

do munícipe Romeu Groth existe um bueiro que necessita ser substituído. 

André acredita que o valor gasto com essas melhorias é pequeno quanto aos 

benefícios que proporcionam para a comunidade. Disse que a população paga 

impostos, por isso tem direito de cobrar melhorias e o Poder Público tem o 

dever de fazê-las. O vereador Diogene, complementando, disse que na Rua 

Felipe Werlang, em frente à residência da munícipe Marli Merten, há uma 

reivindicação da comunidade pela grande quantidade de terra que fica sobre o 

calçamento, fazendo bastante poeira em dias secos. Diogene acredita que são 

pequenos problemas que podem ser facilmente resolvidos. Pediu a instalação 

de uma lixeira nas proximidades do CTG Porteira Aberta, pois sempre que há 

um evento não se tem o local adequado para descarte do lixo produzido, que 

precisa ser deslocado até na Avenida dos Imigrantes onde fica a lixeira mais 

próxima. Sobre o Projeto de Lei Nº 077/2018, que versa sobre a cedência de 

uma área de terras para a comunidade de Linha Cachoeirinha, disse que 

manteve o projeto em tramitação para buscar a opinião da comunidade sobre 

as cláusulas do contrato, dentre as quais há a imposição da construção de um 

viveiro de mudas. Destacou que, após a reunião, constatou-se que seria 

necessário, para implantação do referido viveiro, uma parceria entre 



comunidade, administração e emater. Destacou que, esclarecidas essas 

questões, agora o Projeto está apto a ser incluído na Ordem do Dia pra votação. 

Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. 3ª FASE DA SESSÃO: ORDEM DO 

DIA. O Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do projeto com o 

parecer jurídico e das comissões permanentes. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº 077/2018: “Autoriza a cedência, por meio de permissão de uso, de imóvel 

público e dá outras providencias”. Os pareceres das comissões foram favoráveis 

ao projeto. Em discussão: Não houve. Em Votação, resultando: APROVADO POR 

UNANIMIDADE POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº 078/2018: “Acrescenta meta no Plano Plurianual para o período 2018/2021, 

cria meta nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, abre Crédito 

Especial e reduz verbas no orçamento do município para o exercício e dá outras 

providencias”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em 

discussão: Não houve. Em Votação, resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE 

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 079/2018: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal alterar a alíquota percentual e a 

proporção do custeio da contribuição ao Instituto de Previdência do Estado do 

Rio Grande do Sul – IPERGS, conforme disposto na Lei Municipal nº 

1.823/2017”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em 

discussão: Não houve. Em Votação, resultando: APROVADO POR UNANIMIDADE 

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. O Vereador Neuri Staggemeier solicitou a 

votação em bloco dos Projetos de Lei 080/2018 e 081/2018. O Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo disse que os pareceres das comissões são diferentes, por 

isso devem ser lidos os dois. Posto o pedido em votação: Aprovado por 

unanimidade o pedido para votação em bloco. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº 080/2018: “Abre Crédito Especial no orçamento do município, indica 

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

081/2018: “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 POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 011/2018: “Altera datas de realização das 

Sessões Ordinárias e dá outras providências”. Os pareceres das comissões foram 

favoráveis aos projetos. Em discussão: Não houve. Em Votação, resultando: 

APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO 



LEGISLATIVO Nº 012/2018: “Autoriza a viagem de 01 (um) Vereador a 

Brasília/DF”. Os pareceres das comissões foram favoráveis aos projetos. Em 

discussão: Não houve. Em Votação, resultando: APROVADA 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 29-11-2018 (vinte e nove de 

novembro 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 


