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Ata nº 020/2018 da Vigésima Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, 

da Sétima Legislatura, aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e 

dezoito (29-11-2018). Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e 

dezoito (29-11-2018) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Vigésima 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 019/2018 

da Sessão Ordinária do treze de novembro de dois mil e dezoito (13-11-2018), 

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 020/2018; 2ª FASE 

DA SESSÃO - O Vereador Sandro Simon solicitou a inversão da Ordem do dia e 

Grande Expediente, devido à compromissos assumidos na Faculdade, pelos 

quais precisaria ausentar-se da Sessão. O Presidente colocou em votação o 

pedido 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 do projeto com o parecer jurídico e 

das comissões permanentes. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 083/2018: 

“Abre Crédito Especial 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: APROVADO POR UNANIMIDADE 

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 084/2018: 

“Estabelece a premiação para a Campanha de Aumento da Arrecadação do 

Município, Valorização e Incentivo do Comércio Local, instituída pela Lei 



Municipal nº 347/98 e suas alterações”. 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 085/2018: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a 

contração temporária de 01 (um) motorista, prevista na Lei Municipal nº 

1816/2017 e 1928/2018”. 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 086/2018: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contração temporária de 

01 (um) Oficineiro, prevista na Lei Municipal nº 1831/2017, 1888/2017 e 

1947/2018”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao projeto. Em 

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

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 

013/2018: “Autoriza a viagem de 02 (dois) Vereadores a Porto Alegre/RS”. Os 

pareceres das comissões foram favoráveis aos projetos. Em discussão: Não 

houve. Em Votação, resultando: APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 3ª 

FASE DA SESSÃO – GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram-se os seguintes 

Vereadores: VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e 

iniciou comentando que o município está realizando limpeza nas ruas, o que um 

pedido recorrente de toda a comunidade. Disse que é importante o serviço 

realizado, que faz uso de tecnologia, mas espera que o Poder Executivo 

mantenha as ruas limpas, que é preciso varrer com frequência. Destacou que 

encaminhou ao Executivo uma Recomendação em julho de 2018 (dois mil e 

dezoito), solicitando a realização de campanhas de incentivo à correta 

separação e reciclagem do lixo. Pediu que o Poder Executivo tome alguma 

providência neste sentido. Pediu atenção da administração sobre a luz pública 

da cidade. Destacou que o município receberá muitos visitantes para as 

festividades de final de ano, além de que a comunidade de Nova Boa Vista 

precisa ter a sua iluminação pública funcionando corretamente. Disse que toda 

a população está cobrando e precisa de alguma atitude neste sentido. Concluiu 

o Vereador Sandro Simon. VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: 

Não fez uso da palavra. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Não fez 

uso da palavra. VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Não fez uso da 

palavra. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e 

iniciou agradecendo a Secretaria de Obras pela realização de seus pedidos, 



destacando que apenas fala em nome da população. Comentou sobre a 

necessidade de segurar os jovens no interior, um debate realizado 

rotineiramente na Câmara de Vereadores. Disse que não fácil, porque as 

políticas públicas dos governos Estadual e Federal não ajudam neste processo, 

embora exista a preocupação no âmbito municipal. O Vereador André Barp 

acredita que é importante que a administração realize os pedidos dos 

vereadores, pois realizando essas pequenas melhorias realizadas pela 

comunidade do interior é uma forma de valorizar o trabalhador rural, 

incentivando-o para que permaneça na atividade, pois a agricultura familiar é o 

mantém os pequenos municípios. Repudiou o pagamento do auxílio reclusão, 

dizendo que um preso não pode receber mais do que um trabalhador. Disse que 

além do benefício os presos tem acompanhamento de nutricionistas, enquanto 

os trabalhadores comem comida requentada. Repudiou também o aumento 

salarial recebido pelos ministros do STF, sancionado pelo Presidente Michel 

Temer. Disse que encaminhou um Ofício ao Deputado Covatti, pedindo que o 

mesmo seja lido no plenário da Câmara. Parabenizou as lideranças municipais 

de Nova Boa Vista pelas diversas emendas recebidas no ano de 2018 (dois mil e 

dezoito), destacando que a busca por melhorias para a comunidade foi intensa, 

independentemente de partidos políticos. Destacou que o Vereador Sandro 

Simon conseguiu uma emenda parlamentar de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) para a construção de um centro de eventos; O Vereador 

Diogene conseguiu junto aos seus deputados uma emenda de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) para aquisição de equipamentos para patrulha agrícola; 

Vereador Ildo Cover conquistou uma emenda de R$ 380.000,00 (trezentos e 

oitenta mil reais) para aquisição de um britador. Neuri Staggemeier conquistou 

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para construção do Centro do 

Idoso. Vereador Ido recebeu R$ 100.000,00 (cem mil reais) em equipamentos 

para a saúde e mais uma caminhonete mitsubishi que está apta a ser utilizada. 

Além disso o Vereador André Barp conseguiu uma emenda de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) para reforma e melhorias nos ginásios de Linha 

Perau e Linha Cachoeirinha e uma ambulância nova. O Prefeito Municipal 

também conseguiu uma emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) para melhorias no Ginásio Padre Urbano Maldaner. Por tudo isso o 

Vereador André Barp disse estar lisonjeado em participar desta Câmara de 

Vereadores, que apenas busca o melhor para a comunidade, com a consciência 



de que na política tudo é passageiro. Sobre as emendas impositivas dos 

vereadores destacou que foi realizada a licitação e iniciarão em breve as obras 

na Linha Jaboticaba, Linha Cachoeirinha, Linha Perau e no Ginásio Municipal. 

Destacou que as demais comunidades, desde que estejam com a documentação 

em dia, receberão os recursos nos próximos anos. O Vereador Pediu melhorias 

na estrada da Linha Barraca, que em alguns locais está em péssimas condições. 

Destacou que já fez o pedido ao prefeito municipal, que se comprometeu a 

realizar o serviço o mais rápido possível. Sobre a iluminação pública, disse que 

estão faltando algumas hastes, que assim que estiverem à disposição serão 

substituídas. Além disso, André destacou a necessidade de realizar melhorias 

nos passeios públicos. Pediu melhorias próximo a residência do munícipe Elton 

Dalcin, onde é necessário fazer o estudo de uma drenagem, evitando o acúmulo 

de água. Parabenizou os veteranos de Nova Boa Vista por chegarem até a 

rodada final do Campeonato. Disse que os velhinhos estão dando um bom 

exemplo. Agradeceu a administração municipal por ter ajudado com o 

transporte e os times do Schell e Juvenil pela colaboração. Convidou a toda a 

comunidade para participar da Rodada Final. Convidou a comunidade em geral 

para o almoço festivo em honra à Santa Bárbara na Linha Perau. Disse que esta 

é a Santa das tempestades. Pediu realização de tapa-buracos no acesso asfáltico 

municipal. Concluiu o Vereador André Barp. VEREADORA MARLI HAHN – 

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

MDB: Saudou a todos e primeiramente disse ser favorável aos projetos em 

pauta na sessão realizada nesta data, que são Projetos de Leis necessários para 

dar um bom andamento nos serviços municipais. Referente às melhorias 

necessárias na Iluminação Pública, destacou a realização das festividades de 

final de ano, sendo que neste período a cidade não pode ficar no escuro. Pediu 

o reparo necessário na Iluminação Pública no Gauchinho, destacando que nesta 

comunidade haverá a presença do Papai Noel, e que com a realização do evento 

natalino seria importante a realização desta melhoria. Agradeceu o Poder 

Público pela realização das limpezas nas ruas, que dará um bom aspecto para a 

cidade. Pediu que, igualmente, seja realizada a pintura das ruas, especialmente 

no prolongamento da Avenida Jacob Wagner Sobrinho, que nunca recebeu a 

devida sinalização. Agradeceu à Secretaria de Obras pelas melhorias realizadas 

na Estrada da Linha Maneador Baixo, pedindo, apenas, a realização de dois 

serviços que “ficaram para trás”. Existem dois bueiros que necessitam reparos, 



nas proximidades das famílias Rupulo e Grapiglia. Disse que são melhorias de 

pouco custo, porém muito importante para a comunidade. Relatou a viagem 

realizada à Capital Federal. Acredita na necessidade de realizar uma prestação 

de contas, tendo em vista que a viagem é custeada com recursos públicos. Disse 

que estiveram em evento junto à CNM (Confederação Nacional dos Municípios), 

onde foi noticiado que os municípios serão agraciados com o aumento de 1% 

(um por cento) do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), que será um 

recurso significante para os municípios. Disse que foi eleita uma Comissão para 

realizar os trâmites necessários, sendo eleito como Presidente o deputado 

Covatti Filho. Ainda levarão ao conhecimento dos Deputados um Projeto de 

melhorias na infraestrutura rural, em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) para melhorias em estradas e um outro projeto de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) no Ministério da Assistência Social e Combate à fome. Disse 

que realizaram visita à em torno de 15 (quinze) gabinetes de parlamentares, 

com a finalidade de agradecer pelas emendas recebidas. Destacou que é 

importante visitar gabinetes para pedir recursos, assim como é fundamental 

retornar lá para agradecer. Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR GILMAR 

ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Não fez uso da palavra. VEREADOR 

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

um pedido para realização de pintura na cidade e também no acesso asfáltico. 

Disse que é importante realizar a sinalização, além do embelezamento da 

cidade. Destacou que o DAER (Departamento Autônomo de Estradas de 

Rodagem) está realizando a pintura no acesso municipal de Chapada/RS, por 

isso seria importante que a administração realizasse um pedido para realizar o 

mesmo serviço no acesso municipal de Nova Boa Vista. Sobre a questão da 

Iluminação Pública, os reparos estão sendo realizados à medida do possível, que 

em breve os problemas estarão todos solucionados. Reforçou um pedido à 

Secretaria de Obras para limpeza no Loteamento Bem Morar, com a colocação 

de brita no espaço reservado à calçada, porque a comunidade tem dificuldade 

de transitar ali e não consegue chegar até a lixeira, pela existência de uma fonte 

de água. Disse que é um serviço rápido, porém urgente para aquelas pessoas. 

Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador André Barp: Reforçou o convite para o almoço festivo na 

Linha Perau Baixo, que era uma tradição antigamente e que acontecerá 

novamente. Disse que Santa Bárbara é a Santa das tempestades e que cada vez 



mais é preciso acreditar em santos. Convidou a todos para o Jantar festivo em 

comemoração aos 06 (seis) anos da Rádio Comunitária Boa Vista FM, pois é 

importante prestigiar a Rádio. 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 12-12-2018 (doze de dezembro 

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 


