
 
 

ATA Nº 005/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA                          09-04-2019 
 

 

Ata Nº 005/2019 da Quinta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove. Aos 

nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove (09-04-2019) reuniram-se na 

Sala de Sessões Alfredo Ivo Liell, na Câmara Municipal de vereadores de Nova 

Boa Vista, em sua Quinta 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, Diogene Biegelmeier, Gilmar Angelo Martinazzo e a suplente Adriana 

Klein Wolfart, face ao pedido de afastamento do vereador titular Sandro Simon. 

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 004/2019 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

seis de março de dois mil e dezenove (26-03-2019), 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. Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: 

Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR LUIS DESINGRINI – Bancada 

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

Não fez uso da palavra. VEREADORA ADRIANA KLEIN WOLFART – Bancada do 

PP: Saudou a todos, iniciando o seu discurso agradecendo ao Vereador Sandro 

Simon pela cedência do espaço aos suplentes. Pediu o ensaibramento da 

estrada da Linha Jahn que liga à Linha Cachoeirinha e Linha Sheibe. Pediu uma 

atenção especial para a realização do alargamento da estrada em frente à 

propriedade do munícipe Eleandro Dalcin, uma curva fechada e estreita, de 

pouca visibilidade. No mesmo local também é preciso cortar alguns galhos de 

árvores e limpeza das sarjetas. Pediu a instalação de mais um bueiro na saída da 

propriedade do munícipe Guido Wuttke, para facilitar a entrada e saída de 

caminhões e na propriedade de Jairo Simon, que já pediu as melhorias no ano 

passado. Recomendou ao Poder Executivo a indicação da via preferencial na 



saída do município, encruzilhada das estradas que ligam Nova Boa Vista ao 

Município de Chapada, Linha Cachoeirinha e Linha Caúna. Destacou que o local 

é perigoso e a sinalização se faz necessária para evitar acidentes. Desejou a 

todos uma feliz e abençoada Páscoa. Concluiu a suplente de Vereadora Adriana 

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

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

palavra; VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Não fez 

uso da palavra; VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a 

todos e iniciou pedindo à Secretaria de Obras o patrolamento da estrada geral 

até a propriedade de Júlio Noetzold na Linha Cachoeirinha, que tem muitos 

buracos ocasionados pelas chuvas. Pediu a continuidade do alargamento da 

estrada dessa comunidade, pois o trecho em que o serviço foi realizado ficou 

muito bom, mas é preciso que toda a extensão da estrada receba um 

alargamento. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que esteve 

conversando com o Prefeito Municipal, sendo informado que esse trajeto é 

prioridade para receber as devidas melhorias, que serão realizadas assim que o 

novo britador estiver em funcionamento. A comunidade de Linha Cachoeirinha 

será a primeira beneficiada com a interiorização das máquinas da Secretaria de 

Obras. O Vereador Diogene Biegelmeier elogiou a preocupação dos vereadores 

com a realização das obras no interior. Disse que também é favorável à 

interiorização, para que as obras possam ser feitas do começo até o fim, 

reduzindo custos e melhorando os resultados. Pediu providências na rua em 

frente à casa da munícipe Marli Merten, pois o barro fica acumulado e os 

moradores já solicitaram a intervenção do Poder Público várias vezes, havendo 

várias reivindicações da população. Pediu a intervenção dos vereadores junto à 

administração para realizar a limpeza do acesso asfáltico, reiterando o pedido 

para buscar uma parceria com a prefeitura de Almirante Tamandaré para o uso 

de uma roçadeira articulada. Acredita que, através do diálogo, será possível 

realizar uma parceria com o município vizinho, sendo que ambos poder 

beneficiar-se. Pediu a limpeza da área verde do loteamento Pôr-do-Sol e 

recuperação de uma fonte de água. Um serviço rápido e simples, cujo pedido 

será repetido quantas vezes for necessário. Desejou a todos uma feliz e 

abençoada Páscoa. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR 

NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e iniciou 

informando o início das interiorizações do maquinário da municipalidade, 

imediatamente após a chegada do britador, que dará o início de uma “nova era” 



para as estradas municipais. A primeira comunidade beneficiada será a Linha 

Cachoeirinha. Acredita que além de evitar o desgaste das máquinas, os 

trabalhos serão mais bem realizados, porque toda a equipe estará presente. 

Pediu ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras a instalação de 

mais um bueiro perto da propriedade do munícipe Floribaldo Sommer, que está 

perigoso devido à um desmoronamento ocorrido. Agradeceu pelo atendimento 

de um pedido seu para a resolução dos problemas no passeio público em frente 

à propriedade do munícipe Domingos Milani. Disse que a legislação determina 

como competência do proprietário a construção e recuperação das calçadas, 

porém o Vereador Neuri Staggemeier solicitou que a administração busque uma 

maneira de padronizar o trabalho de instalação de passeios públicos, em forma 

de parceria entre a administração e o proprietário, na qual este entraria com a 

mão de obra. Destacou a necessidade de haver acessibilidade em todas as 

calçadas. Disse que foi procurado por munícipes, principalmente idosos, 

reclamando da inexistência de um ponto de táxi. Disse que a legislação 

determina que pode haver, para cada 500 (quinhentas) pessoas 01 (um) táxi. 

Comentou que também pediu ao Prefeito Municipal o encaminhamento de 

Projeto de Lei visando a garantia de 04 (quatro) horas-máquina para as 

propriedades rurais e 20 (vinte) horas para terraplanagens. Destacou que a 

regra é diferente para a construção de chiqueiros e para a bacia leiteira, pois já 

existe a legislação de incentivo para essas atividades. Pediu ao Prefeito 

Municipal que busque uma forma de dar condições às pessoas que ainda não 

tem, de adquirir a casa própria, ou adquirir um terreno para a sua construção, 

mediante financiamento. Disse que esse é um sonho de várias pessoas. Sobre a 

Escola Estadual Antônio Mathias Anshau, lamentou que um turno foi fechado e 

demonstrou preocupação com a possibilidade de fechar todo o segundo grau, 

sendo esta a única escola do município. O vereador comprometeu-se a 

averiguar a situação e evitar que aconteça tão grande retrocesso. Desejou uma 

feliz e abençoada Páscoa a todos. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. 

VEREADOR ANDRÉ BARP (TCHOLA) – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e 

iniciou agradecendo ao Poder Público por atender ao seu pedido para abertura 

da sarjeta na Avenida dos Imigrantes próximo à Madeireira Ott, que fazia o 

barro ficar depositado no calçamento. Igualmente agradeceu às melhorias 

realizadas no passeio público em frente à propriedade do munícipe Domingos 

Milani, porém reforçou a indicação ao Executivo para a formalização de parceria 

com os particulares para a construção de novos passeios. Disse que ficou muito 



feliz com a Sessão Ordinária realizada na Linha Maneador, destacando a grande 

presença de público e a importância de levar o legislativo para perto da 

população. Convidou a todos para participar da próxima Sessão Ordinária, a se 

realizar no dia 23-04-2019 (vinte e três de abril de dois mil e dezenove), a partir 

das 19h00min no salão da comunidade Nossa Senhora das Graças de Maneador 

Baixo – Gauchinho. Em aparte o Vereador Ildo Cover reforçou o convite para 

toda a comunidade, destacando que ficou surpreso com a grande presença de 

público na Sessão ocorrida na Linha Maneador. Disse que era possível perceber 

o contentamento das pessoas que lá estavam, sendo que a participação das 

pessoas é necessária para que possam cobrar das autoridades as melhorias 

necessárias. O Vereador André Barp (Tchola) disse que foi procurado por 

diversos munícipes pedindo esclarecimentos sobre os altos custos das licenças 

ambientais, dizendo que haviam promessas de que algumas dessas licenças 

seriam gratuitas. Pediu ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de 

reduzir os valores Das licenças ambientais, especialmente para suinocultura e 

bacia leiteira, pois esse dinheiro está fazendo falta na vida dos produtores. 

Convidou a todos a participar do Campeonato Regional de Futsal, dizendo que 

Nova Boa Vista sempre foi uma referência no esporte, desejando que assim 

continue. Agradeceu pela colaboração dos atletas. Pediu aos colegas 

Vereadores compreensão quanto às Diárias de viagens da Câmara Municipal. 

Disse que conversou com a Assessoria Jurídica e Legislativa quanto à atualização 

dos valores, com vistas à repor as perdas inflacionárias. Com isto verificou-se 

que os valores praticados são elevados, sendo desnecessário realizar qualquer 

aumento. Também sugeriu que os vereadores optem pelo ressarcimento dos 

gastos e não pelo pagamento de diárias, que é uma forma de economia de 

recursos públicos. Clamou pela necessidade de valorizar o recurso público, 

sendo que todos os recursos economizados pelo Legislativo retornam ao 

Executivo para serem utilizados em obras e melhorias para a comunidade. 

Desejou feliz Páscoa à todas as pessoas. Concluiu o Vereador André Barp 

(Tchola). 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 026/2019: “Abre 

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

providências”. A Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social 

apresentou parecer solicitando a justificação do motivo pelo qual houve 

redução da suplementação e se esta se deve a alteração dos custos da obra, 



com encaminhamento do respectivo projeto. Em seguida foi posto o parecer 

para análise e votação. Em discussão: Não houve. Em Votação, resultou 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS O PARECER. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 027/2019: “Autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis 

pertencentes ao Município de Nova Boa Vista e dá outras providencias”. Os 

Vereadores André Barp, Adriana Klein Wolfart, Diogene Biegelmeier, Gilmar Angelo 

Martinazzo, Ido José Fritzen e Luiz Desingrini apresentaram a Emenda Nº 01 ao Projeto 

de Lei do Executivo Nº 027/2019, alegando que alguns bens encontram-se, conforme 

laudo, em bom estado de conservação, podendo ser utilizados pela municipalidade, 

motivo pelo qual entenderam estes deveriam ser excluídos dos bens alienáveis. Posta 

a emenda em discussão, não houve. Em Votação, resultando APROVADA POR 

MAIORIA DE VOTOS A EMENDA (05 Votos favoráveis / 03 Votos contrários). Em 

ato contínuo, foi posto em discussão o Projeto de Lei com a emenda já 

aprovada. Em seguida o mesmo foi posto em votação, resultando APROVADO 

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 030/2019: 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor, em caráter emergencial e por 

tempo determinado, 01 (um) professor de séries iniciais”. 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 

031/2019: “Institui no âmbito do Município de Nova Boa Vista a Política 

Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PMPICS) 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 032/2019: “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. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 033/2019: “Abre Créditos Suplementares no orçamento do 

município, indica recursos e dá outras providências”. Em discussão: Os 

pareceres foram favoráveis. Após, o Projeto foi posto em votação, resultando 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Não houveram Vereadores inscritos. 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 Ordinária a se realizar no dia 23-04-2019 

(vinte e três de abril de dois mil e dezenove) no Salão da Comunidade Nossa 



Senhora das Graças de Maneador Baixo, a partir das 19h00min. 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. 

 

 

 

 

                    André Barp                         Diogene Biegelmeier 

   Presidente do Poder Legislativo    Secretário do Poder Legislativo 


