
 
 

ATA Nº 004/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA                          26-03-2019 
 

 

Ata Nº 004/2019 da Quarta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e 

dezenove. Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove (26-03-

2019) reuniram-se no Ginásio de Esportes de Linha Maneador, interior 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, André Barp, Luiz Desingrini, Ido José 

Fritzen, Sandro Simon, Diogene Biegelmeier e Gilmar Angelo Martinazzo. 

Constatando a existência de quorum o Senhor Presidente, Vereador André Barp, 

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 André Barp, colocou à 

disposição dos Vereadores a Ata Nº 002/2019 da Sessão Ordinária do dia oito de 

março de dois mil e dezenove (08-03-2019), em seguida colocou-a em 

discussão: não houve; em votação: APROVADA por unanimidade. O Presidente, 

Vereador André Barp, colocou à disposição dos Vereadores a Ata Nº 002/2019 

da Sessão Extraordinária convocada pelo Prefeito Municipal, do dia quinze de 

março de dois mil e dezenove (15-03-2019), em seguida colocou-a em 

discussão: não houve; em votação: APROVADA por unanimidade. O Presidente, 

Vereador André Barp, colocou à disposição dos Vereadores a Ata Nº 003/2019 

da Sessão Extraordinária convocada pela Mesa Diretora da Câmara, do dia 

quinze de março de dois mil e dezenove (15-03-2019), em seguida colocou-a em 

discussão: não houve; em votação: APROVADA por unanimidade. O Presidente, 

Vereador André Barp, colocou à disposição dos Vereadores a Ata Nº 001/2019 

da Sessão Solene do dia vinte de março de dois mil e dezenove (20-03-2019), 

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 003/2019 e Pedido 

de Informação Nº 001/2019. Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: 

TRIBUNA POPULAR: Manifestou-se o Presidente da Comunidade São José do 

Maneador, Senhor Gilberto Schwerz: Cumprimentou a todos e parabenizou o 



Poder Legislativo pela iniciativa de levar o trabalho para perto da comunidade. 

Destacou a importância do vereador na busca de recursos, discussão de 

projetos e defesa dos interesses da sociedade. Agradeceu novamente ao Poder 

Legislativo pelo reconhecimento da importância do canto coral, prestando 

homenagem ao Coral São José do Maneador na Sessão Solene do dia 20-03-

2019 (vinte de março de dois mil e dezenove). Destacou que o Coral comemora 

90 (noventa) anos de fundação no dia 24-11-2019 (vinte e quatro de novembro 

de dois mil e dezenove). Disse que Coral sente-se muito agradecido pela 

homenagem e sabe da responsabilidade em dar continuidade à esse trabalho 

iniciado pelos antepassados. Neste ano de comemoração, o Coral São José 

aceitou o desafio de comemorar o aniversário com a gravação de um CD, o 

primeiro registro de canto coral do município. Destacou que o Coral tem 

projetos de apoio financeiro para a gravação, pedindo apoio também dos 

poderes Executivo e Legislativo. O Coral ensaia duas vezes por semana, pois 

sabe da necessidade de deixar um legado bonito para toda a comunidade. Este 

é um ano muito especial para a Associação de Cantos São José. Sobre a 

comunidade do maneador, destacou que é muito ativa e organizada, 

aproveitando a oportunidade para reforçar o convite à todos para participar do 

Kerb Schwein Fest, evento tradicional, de sucesso garantido. Concluiu o Senhor 

Gilberto José Schwerz. Após passou-se para a 3ª FASE DA SESSÃO: GRANDE 

EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR NEURI 

STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos, especialmente à 

comunidade de São José do Maneador. Disse ser favorável de ir ao encontro das 

comunidades, para valorizar as pessoas que ainda residem no interior. Disse que 

o Maneador é uma comunidade ativa, com pessoas que acreditam no trabalho. 

Falou que em Nova Boa Vista, somente 1% (um por cento) da população entre 0 

(zero) e 30 (trinta) anos reside no interior. Isso é grave, pois dificulta a secessão 

familiar. Acredita eu é preciso levar tecnologia e praticidade ao interior, 

economizando recursos e ampliando a produção. Disse que os agricultores não 

podem escolher o preço de seus produtos. O Vereador Neuri Staggemeier 

destacou que sempre defendeu a interiorização, da Câmara Municipal e das 

Máquinas do Poder Executivo, o que dá economia e otimiza a utilização do 

tempo e desgaste das máquinas, evitando o trânsito de máquinas pelas 

estradas. Destacou que sugeriu ao Prefeito que, ao chegar o britador móvel, 

inicie imediatamente as interiorizações. Neuri Staggemeier disse que na 

Comunidade do Maneador haverá a instalação de uma torre de internet, o que 



é necessário nos dias atuais. Destacou que a empresa Razão Info, sem recursos 

públicos, está buscando essa viabilização de internet para essa comunidade. 

Destacou que realizou vários pedidos para ensaibramento do travessão que liga 

as comunidades de Linha Maneador e Linha Mirim, sendo que uma parte do 

trabalho já foi realizado, solicitando a realização do restante. Pediu o 

encascalhamento do acesso do cemitério da comunidade. Ainda sobre obras 

públicas, disse que passou pelas estradas do município e percebeu a tentativa 

de realização das melhorias no morro do acesso à Linha Fritzen. Disse orgulhar-

se de, no passado, ter contribuído como figura pública, na construção do 

pavilhão da comunidade e do campo do Fluminense. Lembrou-se das melhorias 

realizadas na ponte da Linha Fritzen, tudo na primeira administração municipal. 

Pediu melhorias em uma estrada na Linha Barraca, que precisa reparos 

urgentes, para a safra e para viabilizar o transporte escolar. Colocou-se à 

disposição de toda a comunidade para realizar tudo aquilo que estiver ao seu 

alcance, independente de partido político, raça, religião ou agremiação. 

Acredita que é preciso juntar forças para fazer o interior seguir em frente. Para 

finalizar, comentou sobre a realização da Tarde de Campo, na propriedade de 

Carlos Werlang, sobre apicultura. Parabenizou a Secretaria da Agricultura e 

Emater de Nova Boa Vista por garantir a proteção e o respeito pela natureza. 

Disse que é preciso buscar sempre mais conhecimento. Agradeceu a 

comunidade de São José Maneador pela receptividade e desejou que o Poder 

Legislativo possa voltar à essa comunidade várias vezes. Concluiu o Vereador 

Neuri Staggemeier. VEREADOR LUIZ DESINGRINI – Bancada do PTB: Não fez uso 

da palavra. VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: Saudou a todos os 

presentes e elogiou a presença do público, destacando ser o forte da safra da 

soja. Destacou a importância do Legislativo ir ao encontro das comunidades, 

que é mais confortável para as pessoas, especialmente idosos, crianças e 

trabalhadores cansados. Registrou um pouco da história dos 27 (vinte e sete) 

anos do Município de Nova Boa Vista, pois sabe das dificuldades enfrentadas e o 

quanto o município evoluiu. Comparando com as demais cidades que se 

emanciparam no mesmo período, disse que Nova Boa Vista teve o 

desenvolvimento prejudicado pelo desenvolvimento, por não haver, desde 

sempre, acessos asfálticos como nos demais. Disse que a Comunidade do 

Maneador tem colaborado com o crescimento do município com a formação de 

diversas lideranças. Essa é uma comunidade batalhadora. O Vereador Ildo Cover 

relembrou que há muitos anos atrás, o seu pai ganhou um cavalo encilhado em 



uma rifa promovida pela comunidade do maneador, o que equivale a um 

automóvel novo nos dias atuais. Disse que esse fato lhe marcou muito pela 

alegria de sua família, que permaneceu na festa durante todo o dia. Outro fato 

que lhe marcou muito em relação à comunidade do maneador, foi a visita do 

DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) anunciando a 

realização da ligação asfáltica de Nova Boa Vista, passando pelo maneador, que 

foi uma forma de reconhecimento do povo que ali reside. Também destacou 

que é difícil manter o jovem no interior. Acredita que, se os jovens tivessem 

bons ganhos e perspectiva de progresso, jamais sairiam do interior, pois na 

agricultura é bom de viver. Com a automatização da agricultura é mais do que 

necessário melhorar as estradas e disponibilizar bom sinal de celular e internet. 

Destacou que o transito aumentou muito, os veículos estão cada vez maior e 

comportando mais peso, porém as estradas são as mesmas e não duram mais. A 

única solução é construir calçamento ou asfalto. Disse que se emocionou muito 

com a apresentação do Coral São José na Sessão Solene. Destacou que a 

homenagem foi merecida e a gravação do CD ficará marcada na história do 

município. Desejou à todos os agricultores uma boa colheita. Concluiu o 

Vereador Ildo Cover. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Saudou a 

todos e iniciou prestando contas da viagem realizada a Brasília. Destacou que 

visitaram a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação), DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes) e vários gabinetes de deputados e senadores. Buscaram uma 

forma de solucionar os problemas da água da Linha Cachoeirinha, que é valor 

alto a ser gasto pelo município, porém é preciso buscar uma solução, sendo 

necessário perfurar um novo poço e modificar toda a canalização, um valor 

aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Buscaram a destinação 

de novos ônibus escolares para Nova Boa Vista, para renovar a frota, tendo em 

vista a necessidade de garantir a segurança das crianças. No DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) buscaram a 

viabilização da construção do trevo de acesso junto ao Bairro Beira Campo – 

Sarandi/RS, o que pareceu ser mais difícil tendo em vista a realização de muitas 

obras nas estradas brasileiras. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier 

destacou a necessidade de instalar quebra-molas no acesso asfáltico nas 

proximidades do Ginásio de Esportes da Linha Maneador, tendo em vista as 

altas velocidades empregadas pelos veículos que ali transitam. Destacou que as 

melhorias são necessárias para garantir a segurança das pessoas. O Vereador 



Sandro Simon disse que conversaram com vários deputados solicitando 

recursos, porém destacou que será mais difícil receber verbas neste ano tendo 

em vista o fato de demorar até o novo Presidente colocar a casa em dia. Pediu a 

limpeza dos barrancos e sarjetas do acesso asfáltico do município, dizendo que 

o serviço deve ser realizado com periodicidade, e não a cada 02 (dois) anos 

antes da realização da Kolonie Fest. Pediu melhorias no travessão que liga a 

Linha Mirim à Linha Maneador, principalmente a subida próxima à Linha Mirim. 

Disse que é um pedido da população que foi repassado para a administração, 

aguardando a tomada das providências pela Secretaria de Obras. Pediu a 

limpeza dos bueiros e do riacho da cidade, destacando que deve ser dada a 

destinação correta da água, caso contrário ela causará sempre prejuízos. 

Destacou que o Vereador André Barp já realizou esse pedido e nada foi feito, 

por isso é preciso que mais vereadores o façam, a fim de pressionar a 

municipalidade a realizar essa limpezas. Disse que irá se afastar por 30 (trinta) 

dias para tratar de interesses particulares, porém colocou-se à disposição da 

população para receber sugestões e pedidos de melhorias neste período, 

comprometendo-se a tomar as medidas cabíveis. Concluiu o Vereador Sandro 

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

iniciou destacando a importância de levar as sessões para o interior. Disse que a 

interiorização deve acontecer todos os anos, pois é preciso demonstrar para a 

comunidade o trabalho da Câmara, ouvir cobranças, críticas e sugestões. 

Destacou que poucas pessoas participam das sessões, sendo que muitas vezes, 

a população não entende tudo que acontece, por isso sugeriu que sejam 

entregues cópias dos Projetos de Lei para a comunidade acompanhar a votação 

e saber, de fato, o que está sendo discutido. Em aparte o Vereador André Barp 

disse que uma boa sugestão, até porque todos os Projetos de Leis são públicos, 

sendo dever da Câmara publicar tudo o que está sendo debatido nas Sessões 

Ordinárias. Sobre as estradas, destacou que está sendo recuperada a estrada da 

Linha Fritzen, falando que recentemente está sendo realizado o alargamento 

das estradas, uma necessidade que não acontecia há alguns anos. O mesmo 

ocorre com as pontes, que várias estão ficando estreitas devido ao uso de 

maquinários e veículos cada vez maiores e mais modernos. Pediu cuidado para a 

população, pois no período da safra o trânsito aumenta muito, na cidade e no 

interior. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que o município surgiu devido à 

agricultura, sendo ela a principal fonte de renda. Pediu porque na cidade há 

uma infraestrutura tão grande e no interior não há praticamente nada. Acredita 



que a população precisa da construção de calçamento para ligar os municípios 

vizinhos. Acredita que a agricultura não pode desaparecer do município, por 

isso ela precisa ser priorizada. O Vereador Cleber Badin desejou uma boa safra à 

toda a comunidade novaboavistense, desejando que os preços dos produtos 

melhorem um pouco, para o agricultor sentir-se cada vez melhor em sua 

propriedade. Parabenizou a etnia alemã belo jantar realizado em comemoração 

aos 27 (vinte e sete) anos do município, juntamente com a escolha das 

soberanas. Parabenizou todas as candidatas, mas especialmente as três 

escolhidas para representar Nova Boa Vista, as princesas Junia Clara Damer, 

Camila Taglieber e a rainha Maria Rita Fardo. Agradeceu as soberanas que 

muito bem representaram a cidade nos últimos 02 (dois) anos. Parabenizou 

todas as equipes que participaram do Campeonato de Futebol Sete, estendendo 

os agradecimento à administração pela organização. Concluiu o Vereador Cleber 

Badin. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Cumprimentou a todos 

e iniciou comentando sobre a viagem realizada a Brasília, destacando que, se o 

vereador não correr atrás, a cidade não recebe recursos. Acredita que a cada 02 

(dois) meses os vereadores deveriam visitar os deputados para dar andamento 

aos pleitos municipais. Disse que, nesta administração, já foi a Brasília 03 (três) 

vezes, sempre trazendo emendas, sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a 

Secretaria da Saúde, uma caminhonete Mitsubishi para a saúde e R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) prometidos para o orçamento de 2019 (dois mil e 

dezenove), a ser utilizado na construção de calçamento, para viabilizar a ligação 

entre Nova Boa Vista e Chapada. O Vereador Ido José Fritzen disse que se o 

município pegar um financiamento para a construção de asfalto, os valores 

precisam ser devolvidos, com juros. Com o recebimento de emendas 

parlamentares o município apenas precisa investir uma contrapartida, além de 

que com o valor necessário para fazer 01 (um) metro de asfalto é possível fazer 

03 (três) metros de calçamento. O detalhe é exigir da empresa a construção de 

calçamento de qualidade, como o trecho entre o município de Chapada e a 

comunidade de Santana. Agradeceu a Vice-Prefeita Vanilde por atender o seu 

pedido para substituição de uma lâmpada queimada da iluminação pública, um 

pedido que foi realizado por 07 (sete) meses somente aconteceu após a 

conversa com a vice-prefeita. Pediu a instalação de um bueiro na propriedade 

de Sérgio Haeflinguer, sendo que o munícipe já realizou o pedido há 03 (três) 

meses e a administração prometeu o serviço antes da safra, que ainda não 

aconteceu. Parabenizou o time Fluminense de Linha Maneador, no qual jogou 



por muitos anos, sendo torcedor até os dias atuais, porque é a comunidade na 

qual se criou, tendo fortes laços de afeto. Parabenizou o Coral São José do 

Maneador pelos 90 (noventa) anos de fundação, uma história muito bonita. 

Destacou a importância da gravação do CD, dizendo que naquilo que puder, 

com certeza vai ajudar. Agradeceu a comunidade de Linha Maneador pelos 49 

(quarenta e nove) votos recebidos na última eleição. Disse ser muito grato pelo 

crescente reconhecimento que a comunidade tem lhe dado, por isso 

compromete-se a fazer tudo o que for possível para garantir melhorias para 

essas pessoas. Pediu que as estradas sejam alargadas, porque é muito perigoso 

o trânsito em estradas estreitas, ainda mais devido ao trânsito de colheitadeiras 

e caminhões. Pediu a limpeza das laterais das estradas. Reforçou o pedido para 

a realização de melhorias no morro na localidade de Linha Mirim, que tem 

pedras e buracos, necessitando providências urgentes. Concluiu o Vereador Ido 

José Fritzen. VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: 

Cumprimentou a todos, especialmente a comunidade de Linha Maneador, que é 

acolhedora. Disse que não tem o dom de cantar, mas admira muito o canto 

coral, por isso é sócio do Coral São José por 24 (vinte e quatro) anos. Agradeceu 

os votos que recebeu nesta comunidade nos três pleitos que participou. Disse 

que sempre foi muito bem recebido em todas as casas que visitou, por isso 

colocou-se à disposição para ajudar em tudo o que estiver em suas 

possibilidades. Parabenizou o município pelos 27 (vinte e sete) anos de 

emancipação político-administrativa. Gilmar Martinazzo comentou que, no dia 

10-03-2019 (dez de março de dois mil e dezenove) completa 34 (trinta e quatro) 

anos como servidor público, participando na construção da comunidade, 

destacando que é gratificante fazer parte de tudo isso, realizando o trabalho 

para o qual dedicou-se grande parte de sua vida, que é servir a comunidade e 

fazer o município crescer cada vez mais. Destacou a importância dos servidores, 

que são pagos com dinheiro público, advindo das contribuições da sociedade, 

que tem a missão de fazer o melhor e demonstrar interesse em resolver as 

questões municipais. Disse que recebeu mais uma emenda parlamentar de R$ 

95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para a Secretaria da Saúde, do Ex-

Deputado Ronaldo Nogueira e solicitação do Deputado Dirceu Franciscon. O 

Vereador ainda destacou que está trabalhando para viabilizar a construção do 

trevo de acesso, projeto que se encontra no departamento de engenharia do 

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) como obra de 

prioridade, dependendo de recursos financeiros do governo. Disse que até pode 



demorar, mas um dia o trevo será construído. É dever dos Vereadores, como 

representantes do povo, cobrar os deputados para o envio de emendas e para 

trabalhar em benefício das comunidades. Gilmar acredita que os vereadores são 

mais importantes, perante os deputados, que os prefeitos. Gilmar destacou a 

importância de realizar a ligação entre os municípios para viabilizar o progresso 

de Nova Boa Vista. Em aparte o Vereador Ildo Cover elogiou as colocações sobre 

a importância dos vereadores, que fazem todos os votos do município. Disse 

que alguns prefeitos pensam ser os “donos” do município, porém ninguém pode 

tirar os direitos dos vereadores, que estão tendo cada vez mais importância. O 

Vereador Gilmar Martinazzo comentou sobre o Projeto de Lei 026/2019, que: 

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

outras providências”, tratando especificamente da construção de uma rua 

coberta, que está em tramitação para um estudo maior dos vereadores, para 

haver um diálogo com a comunidade sobre a viabilidade e o uso dessa rua 

coberta. Disse que é um valor elevado, R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil 

reais), sendo que é preciso zelar pelo bom gasto do recurso público e fazer tudo 

de acordo com a vontade do povo. Disse que tem muita obra para ser feita no 

município, por isso deve haver um estudo elevado para escolha de prioridades. 

Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR DIOGENE 

BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos e iniciou destacando a 

importância da comunidade de Linha Maneador pela geração de empregos e 

renda para o Município de Nova Boa Vista. Parabenizou o Coral São José pela 

bela apresentação realizada na Sessão Solene do Poder Legislativo, dizendo que 

a música apresentada foi de excelente qualidade, uma verdadeira apresentação 

de arrepiar a plateia, feita com perfeição. Disse que pela qualidade do material 

humano, o CD que será gravado vai, certamente, ser sucesso. Pediu 

providencias no loteamento Pôr-do-Sol que precisa de uma limpeza do 

barranco, recuperação de uma fonte de água e preservação dá área verde, um 

pedido da população que reside no local, que não consegue acessar a lixeira. 

Pediu cuidados no acesso asfáltico, destacando a possibilidade de realizar um 

convênio com a prefeitura de Almirante Tamandaré do Sul para o uso de uma 

roçadeira articulada para realizar a roçada das laterais. Acredita que a ligação 

asfáltica é importantíssima para Nova Boa Vista, portanto o mínimo a ser feito 

pela municipalidade é manter tudo em dia. Também acredita que é importante 

dar condições para os jovens permanecerem no interior. Destacou a 

importância da existência de empresas, que precisam de incentivos públicos 



para poderem trabalhar. Disse que é importante valorizar aqueles que 

pretendem produzir renda para a cidade. Agradeceu a todos que participaram 

da Sessão Ordinária. Pediu que a Secretaria de Obras tome as providências 

necessárias nas estradas para dar condições aos produtores de terem uma boa 

safra. Disse que recebeu uma foto de um monte de saibro dificultando a 

passagem de uma máquina. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. 

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

parabenizando a Vice-Prefeita Vanilde Dalcin por comparecer em várias Sessões 

Ordinárias, lamentando a ausência do Prefeito Municipal. Disse que a realização 

das Sessões Ordinárias no interior é uma das prioridades de sua gestão como 

Presidente da Câmara Municipal, porque acredita que, além de pedir votos nas 

comunidades, é importante os vereadores voltarem lá para demonstrar o 

trabalho que está sendo realizado. Sugeriu que os próximos presidentes 

continuem com essa prática. Disse que ingressou na política porque sabe da 

importância do Vereador na busca por recursos, destacando que o Prefeito 

Municipal volta de Brasília “com as mãos abanando” pois os Deputados 

mandam os recursos para os Vereadores, que devem estar consciente das 

matérias que passam pelo plenário, para decidir o melhor para a comunidade. 

Comentou que muitos municípios estão atolados em dívidas, com elevados 

percentuais de folhas de pagamento, sem condições de gerar investimentos, 

recuperar ou construir estradas, sendo tudo por falta de planejamento. Acredita 

que o planejamento do futuro de um município é feito, principalmente na 

Câmara de Vereadores. Por isso que o Projeto de Lei Nº 018/2019 foi aprovado 

com emenda, porque não é necessário contratar uma dívida tão grande para a 

cidade, necessitando pagar R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 

por ano, o que inviabilizaria economicamente o orçamento municipal. Ainda 

destacou que, durante a discussão do projeto nas comissões permanentes, foi 

cogitada a possibilidade de aprovar a contratação de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), o que não foi aceito pelos vereadores da situação. Além disso, 

a forma prevista para prestação de contas dos investimentos realizados pelo 

município também é preocupante. O Vereador André Barp disse que é preciso 

“ter os pés no chão”, porque ao invés de contratar um empréstimo tão elevado, 

é melhor economizar com assessorias desnecessárias, utilizar os recursos 

existentes em caixa, deixar de lado a construção da rua coberta, entre outros. 

Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que a emenda foi clara, 

reduzindo o valor do empréstimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) 



para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O Vereador André Barp pediu 

melhorias no travessão da Linha Mirim para Maneador, além de rever a estrada 

nas proximidades do cemitério, onde há terra vermelha, impossibilitando a 

passagem nos dias de chuva. Disse quando se começa uma obra é preciso 

termina-la. Parabenizou o Esporte Clube Fluminense de Linha Maneador pela 

organização e bela participação do Campeonato de Futebol sete. Disse que é um 

prazer participar das festas de Linha Maneador, porque a comunidade está de 

parabéns, desejou que continue sendo sempre organizados nas promoções. O 

Vereador Tchola disse que trabalhou bastante para conseguir formalizar o 

Termo de Cooperação Técnica com o DAER (Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem) para garantir ao município a possibilidade de efetuar 

reparos e melhorias no acesso asfáltico. Disse que o mato está tomando conta e 

as sarjetas quase todas entupidas, o que não é aceitável. Também é necessário 

construir recuos em todas as entradas, tanto das estradas como das 

propriedades, além da construção de quebra-molas em determinados locais, 

que são bastante perigosos. Lamentou o fato de várias Recomendações 

encaminhadas pelos Vereadores não serem executadas pela administração. 

Sobre a viagem realizada para Brasília disse que muito do que passa lá é 

entristecedor. Acredita que há uma preocupação muito grande com a 

previdência, sendo que existem outros problemas a serem atacados. Também 

disse que a reforma proposta é prejudicial para os trabalhadores. Disse que 

corruptos precisam ir para cadeia, mas criticou a soltura do ex-presidente 

Michel Temer, dizendo que isso gera ainda mais dúvidas sobre a prisão do ex-

presidente Lula, pois já não se sabe mais o que é certo e o que é errado. Disse 

que a viagem foi produtiva, conseguindo recursos com o Deputado Covatti, R$ 

170.000,00 (cento e setenta mil reais), além de verbas do Deputado Geronimo 

Goerguen e Ronaldo Nogueira. Parabenizou as soberanas eleitas para 

representar Nova Boa Vista. Concluiu o Vereador André Barp. 4ª 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 025/2019: “Cria o Diário Oficial do 

Município de Nova Boa Vista”. A Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e 

Bem Estar Social apresentou emenda modificativa, a fim de alterar o Art. 6º, 

passando a ter a seguinte redação: “Art. 6º. No caso do Poder Legislativo 

Municipal aderir ao sistema eletrônico de publicações oficiais, a veiculação de 

suas publicações será realizada no endereço eletrônico da Câmara Municipal 



https://www.camaranovaboavista.rs.gov.br da rede mundial de computadores 

– internet”. Posta a emenda em discussão: Não houve. Em Votação, resultou 

APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS A EMENDA. Posto o Projeto para 

discussão e votação com a emenda já aprovada: Os pareceres das comissões 

foram favoráveis ao presente projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto 

foi posto em votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 028/2019: “Autoriza o Município de Nova 

Boa Vista a contratar temporariamente instrutores para atividades culturais, 

esportivas e artesanais para execução dos Programas da Assistência Social e dá 

outras providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, o 

Projeto foi posto em votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 029/2019: “Abre Crédito Especial no 

orçamento do município, indica recursos e dá outras providencias”. Em 

discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, o Projeto foi posto em votação, 

resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 5ª FASE DA SESSÃO: 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Ido José Fritzen: Parabenizou o Poder 

Legislativo pela iniciativa de levar as Sessões Ordinárias às comunidades do 

interior, relembrando que o mesmo já ocorreu quando da presidência do ex-

vereador Darci Eckert, oportunidade em que o Vereador Ido José Fritzen 

também era Vice-Presidente. Disse que, se for o Presidente no próximo ano, 

também tentará realizar as sessões no interior. Vereador Ildo Cover: Pediu se o 

Projeto de financiamento FINISA de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) prevê 

contrapartida do município. Vereador Neuri Staggemeier: Agradeceu a bela 

intenção do Presidente de levar a Sessão Ordinária ao interior, pois essa é uma 

necessidade, sendo preciso aproximar cada vez mais o Poder Legislativo das 

pessoas. Sugeriu a abertura de um espaço maior de discussão com os 

moradores de cada comunidade, a fim de conhecer suas principais 

necessidades. Parabenizou o Coral São José do Maneador pela apresentação, 

dizendo que é algo muito bonito, desejando que continue. Parabenizou a 

comunidade por participar da Sessão Ordinária. Vereador André Barp: 

Parabenizou os presentes na Sessão, mesmo acontecendo no forte da safra da 

soja. Desejou que os próximos Presidentes continuem levando as Sessões ao 

interior, pois quem manda no município é o povo, tendo o direito de cobrar 

melhorias, independentemente de situação ou oposição. Elogiou a composição 

da Câmara Municipal, pois praticamente todos os Vereadores já trouxeram 

recursos nesta legislatura, deixando um legado bom para toda a comunidade. 



Disse que a discussão é saudável, desde que todas as decisões tomadas 

busquem o melhor para a municipalidade. Parabenizou a comunidade do 

Maneador pela organização, porque a credita que isso é fundamental. Em ato 

contínuo, o Presidente Vereador André Barp 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 09-

04-2019 (nove de abril de dois mil e dezenove), a partir das 19h00min na 

Câmara Municipal de Nova Boa Vista. Os trabalhos foram dirigidos pelos 

Vereadores: André Barp – Presidente e Diogene Biegelmeier - Secretário. Eu 

Diogene Biegelmeier, determinei que fosse lavrada a presente Ata que depois 

de Aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim. 
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