
 
 

ATA Nº 009/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA                          11-06-2019 
 

 

Ata Nº 009/2019 da Nona Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove. Aos 

onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove (11-06-2019) reuniram-se na 

Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Nona 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, Diogene Biegelmeier, Gilmar Angelo 

Martinazzo, Sandro Simon e Ido José Fritzen. 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, vereador Diogene Biegelmeier para fazer a leitura de um 

texto da Bíblia Sagrada. O Presidente, Vereador André Barp, colocou à 

disposição dos Vereadores a Ata Nº 0082019 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

oito de maio de dois mil e dezenove (28-05-2019), 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 005/2019; Recomendação Nº 006/2019. Após 

passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os 

seguintes Vereadores: VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada 

do PTB: Não fez uso da palavra; VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: 

Saudou a todos e iniciou realizando pedidos à administração municipal. Pediu a 

instalação de novas lixeiras na cidade, limpeza de algumas e novas indicações 

sobre a separação entre lixo seco e orgânico. Pediu a instalação de placas de 

sinalização de trânsito em determinados locais, na cidade no interior. Pediu que 

a administração municipal realize um estudo sobre o trânsito da rua ao Lado do 

Supermercado Donna, que é bastante estreita, necessitando a utilização de 

estacionamento único ou outro meio para evitar os constantes bloqueios da 

passagem de veículos, além de evitar possíveis acidentes, tendo em vista a 

descarga dos caminhões que abastecem o mercado e o intenso fluxo de 

pessoas. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo pediu a instalação de 

Iluminação Pública nesta mesma rua, considerando que já foi instalada a rede 



elétrica. Pediu que, se não há interesse de instalar iluminação nova, que sejam 

cedidos os suportes antigos que estão sendo substituídos no restante da cidade. 

O Vereador Sandro Simon pediu melhorias na Rua Felipe Werlang, em frente à 

residência dos munícipes Denise e Paulo Preisler onde foram substituídos 

bueiros mas o calçamento não foi reconstruído, sendo que, com a passagem dos 

veículos, a brita está se deslocando, acumulando água em dias chuvosos e 

gerando poeira em dias secos. Comentou que também pediu explicação do 

Prefeito Municipal aceca da não realização de limpeza na ligação asfáltica, 

sendo informado que o município aguarda a liberação de uma licença. Destacou 

que esse pedido é realizado há quase dois anos. Também sugeriu que a limpeza 

seja realizada periodicamente. Pediu a finalização da calçada em frente ao posto 

de saúde, dizendo ao Prefeito Municipal que não é possível esquivar-se da 

realização de alguns serviços sob a alegação que a obra foi mal planejada pela 

administração passada, até porque o mesmo poderá acontecer com relação aos 

serviços da administração atual. Pediu a finalização da calçada, a construção da 

rampa de acessibilidade e a ligação desta com a praça municipal. Concluiu o 

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

Saudou a todos e iniciou dizendo sentir-se bem pela realização da reunião com 

o prefeito Municipal, uma solicitação de sua autoria. Acredita ser importante 

tendo em vista que os vereadores conhecem e representam os interesses da 

comunidade, sendo que suas solicitação precisam chegar até a administração, 

que precisa manifestar interesse ou não em realiza-las. Informou a população 

que o Prefeito Municipal comprometeu-se a realizar nos próximos dias a 

limpeza do terreno e recuperação de uma fonte de água na Rua Pôr-do-Sol, 

além de garantir a construção de uma praça já no próximo ano. Quanto ao 

Loteamento Bem Morar, destacou que, pelas suas dimensões, a área verde é 

difícil de ser utilizada, mas que a administração deverá buscar alguma solução. 

Destacou que também foi solicitada a realização de melhorias na rua em frente 

a casa do munícipe Jocelei Benemann, onde serão colocadas pedras brita para, 

ao menos, amenizar o problema, até que seja encontrada uma solução 

definitiva, que se dará com a substituição dos tubos e bueiros por outros de 

maior capacidade. O Vereador Neuri Staggemeier destacou que, muitas vezes, 

os problemas parecem ser de fácil solução, mas quando se faz uma análise 

completa percebe-se a sua real dificuldade. Em aparte o Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo ressaltou que, quando da construção da Escola Estadual, 

foram instalados tubos de bueiros entre o pátio da escola e os terrenos dos 



moradores. Se forem modificados os bueiros da rua, deverão ser modificados 

todos, que torna o projeto mais difícil de ser executado. O Vereador Neuri 

Staggemeier disse que fez uma Recomendação ao Poder Executivo solicitando 

que o valor financiado com a Caixa Econômica Federal (CEF) no âmbito do 

programa FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, na 

Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital) seja 

utilizado para a construção de pavimentação (asfalto ou calçamento) buscando 

a ligação de cada uma das comunidades do interior, Linha Cachoeirinha, Linha 

Knob, Linha Caúna, Linha Gabriúva, Lajeado Boa Vista e Nossa Senhora das 

Graças. Acredita que é importante valorizar todas as comunidades, 

comprometendo-se a auxiliar na busca de recursos para viabilizar a ampliação 

das pavimentações, especialmente para a ligação com o município de Chapada. 

Destacou a importância do diálogo com o Prefeito Municipal, pois este é o 

executor das obras, sendo os pedidos dos vereadores realizados ou não de 

acordo com as suas intenções. Agradeceu a Secretaria de Obras pelas melhorias 

na encruzilhada de acesso para a Linha Caúna, onde haviam britas soltas, cuja 

estrada foi molhada e compactada. Disse que, em dias secos, é preciso realizar a 

escarificação da estrada, para posterior colocação de brita. Elogiou as melhorias 

realizadas após a aquisição do britador. Pediu que seja levada uma carga de 

pedras na propriedade de Zezerino de Moura Santos. Pediu recuperação dos 

acessos às propriedades de Dionísio Wuttke, Ildo Wagner e José Wagner, na 

Linha Lajeado Boa Vista. Pediu que a administração avalie a possibilidade de 

fazer o Recolhimento do Lixo no interior com maior periodicidade. Disse que é 

preciso fazer uma programação antecipada. Reforçou a recomendação do 

Vereador Ildo Cover para solução da competição desleal realizada entre o 

comércio local e os ambulantes que se deslocam até Nova Boa Vista. Acredita 

que é baixa a taxa paga pelos ambulantes. Em aparte o Vereador Cleber Badin 

disse que esteve em reunião com a Vigilância Sanitária onde foram repassadas 

explicações sobre produtos alimentares, sendo que os produtores que vendem 

na cidade podem, a qualquer momento, sofrer denúncias. Cleber acredita que, 

assim como é cobrados dos pequenos produtores, também é preciso exercer 

fiscalização e cobrança sobre os ambulantes que vem de outras cidades. O 

Vereador Neuri Staggemeier acredita na importância de implementar uma taxa 

maior para concessão do alvará de ambulantes pois eles apenas vem para 

retirar dinheiro do município. Acredita que o povo precisa estra consciente de 

que é melhor comprar no comércio local. Em aparte o vereador Sandro Simon 



destacou que é preciso estipular uma multa para o caso de ambulantes não 

legalizados. Disse que alguns optam por não pagar o alvará por ser mais viável o 

pagamento da multa, caso haja fiscalização. Finalizando o seu discurso, o 

Vereador Neuri Staggemeier pediu que a população denuncie e o setor de 

fiscalização da prefeitura seja atuante para acabar com esses problemas. 

Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – 

Bancada do PT: Não fez uso da palavra; VEREADOR LUIS DESINGRINI – Bancada 

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

Cumprimentou a todos e iniciou elogiando a Vice-Prefeita Vanilde Dalcin pela 

presença destacando que é uma honra recebe-la e perceber a sua preocupação 

em conhecer e atender as demandas da Câmara. Comentou sobre a 

recomendação que fez ao Poder Executivo acerca do aumento da taxação para 

o comércio de ambulantes. Disse que foi muito questionado pela população 

sobre os prejuízos que essa atividade causa ao comércio local. Destacou que, 

em vários casos, os ambulantes sequer  fornecem a nota fiscal dos produtos 

comercializados. Também destacou, que como consumidor, a comunidade 

deveria ter a ciência de não comprar dos ambulantes, pois mesmo que os 

produtos sejam aparentemente mais baratos, é sempre vantagem comprar no 

comércio local pelas vantagens que proporciona ao município. Disse que é 

preciso haver a cobrança de taxas mais elevadas e fiscalização, além da 

aplicação de multas, caso haja qualquer descumprimento das determinações 

legais. Agradeceu a Secretaria de Obras pelas melhorias realizadas nas estradas, 

especialmente na comunidade de Maneador Baixo, tendo em vista a realização 

da festa naquela comunidade. Destacou o belo trabalho no travessão entre 

Linha Maneador Baixo e Linha Lajeado Boa Vista e solicitou uma atenção 

especial nas proximidades da propriedade de Euclides Rupollo onde caiu o 

aterro, local que ficou bastante perigoso. Pediu melhorias no travessão que Liga 

a comunidade Nossa Senhora das Graças à comunidade de Ervalzinho, que 

precisa ensaibramento e limpeza das laterais. Pediu muita atenção para o setor 

de Engenharia do Poder Executivo quando da elaboração dos projetos para as 

obras públicas. Destacou que havia conversado com o Engenheiro sobre a 

pintura do prolongamento da Avenida Jacob Wagner Sobrinho, quando explicou 

sobre as necessidades daquela população. Hoje, com a obra realizada, percebe-

se a falta de faixas de segurança e a inexistência de um controle da velocidade 

dos veículos. Acredita que é preciso pensar sempre na segurança das pessoas, 

por isso as melhorias precisam ser imediatamente realizadas. Concluiu o 



Vereador Ildo Cover; VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Não fez uso 

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

palavra; VEREADOR ANDRÉ BARP (TCHOLA) – Bancada do PP: Cumprimentou a 

todos e iniciou pedindo a colaboração de toda a comunidade para a campanha 

do agasalho realizada em parceria entre a Câmara de Vereadores e a Secretaria 

Municipal de Assistência Social. Acredita ser importante realizar essa campanha 

para dar melhores condições às pessoas que passam por necessidades. A 

campanha realizar-se-á entre os dias 17 a 28 de junho, sendo recebidas as 

doações junto à Câmara de Vereadores. Elogiou a escolha do Gerente do 

Escritório Regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, o engenheiro-

agrônomo, Luciano Schwerz, que já deu suporte ao município de Nova Boa 

Vista, muito capacitado e inteligente, que realizará um ótimo trabalho, engajado 

no crescimento e desenvolvimento dos produtores e trabalhadores rurais. 

Convidou a população em geral para participar das rodadas finais do 

Campeonato Regional de Futsal. Parabenizou à equipe Super Master e Master 

de Nova Boa Vista e desejou que sirvam de exemplo para as demais categorias, 

para que possam trazer cada vez mais títulos ao município. Falou da 

importância da reunião realizada com o Prefeito Municipal sobre a 

concretização dos pedidos dos vereadores, que são interlocutores entre a 

comunidade e o poder público. Disse que é importante convidar Secretários e 

funcionários para participar dessas reuniões, para que estes também fiquem 

sabendo das necessidades da comunidade. Da mesma forma a população 

precisa conhecer o funcionamento dos setores da administração e as 

atribuições de cada funcionário, para saber corretamente o que se passa antes 

de realizar qualquer crítica. O Presidente do Poder Legislativo disse que 

pretende tirar fotos, com todos os demais vereadores, em cada obra iniciada no 

município com recursos advindos de emendas parlamentares, conseguidas com 

o trabalho realizado pelo legislativo. Destacou também a sua intenção de 

implantar a “Semana do Legislativo” em Nova Boa Vista, com a realização de 

palestras e seminários, valorizando o Poder Legislativo e incentivando jovens a 

ingressarem na política. Também pretende a implantação da “Câmara Mirim”, 

outra ferramenta para a formação de novas lideranças. Em aparte o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo comentou que já houve no município a implantação 

do “Prefeito Mirim”. Também acredita na necessidade de fazer um trabalho 

junto aos funcionários públicos, para despertar cada vez mais o interesse em 

fazer o bem para a comunidade. Destacou que trabalhou no serviço público há 



34 (trinta e quatro) anos, embora agora esteja aposentado, mas que foi através 

da Secretaria de Saúde e da possibilidade de ajudar as pessoas, que despertou 

em si o interesse pela política. O Vereador André Barp (Tchola) elogiou o 

trabalho realizado pelo colega Gilmar Martinazzo, que muito contribuiu para o 

município. Sobre aposentadorias, disse que muitos funcionários, ao se 

aposentar, demoram para se acostumar, porque interrompem as suas 

atividades repentinamente. Acredita que seria interessante estudar a 

possibilidade de fazer a despedida do serviço de forma gradativa, que tornaria a 

aposentadoria mais proveitosa ao servidor desde o seu início. Elogiou a questão 

levantada pelo colega Vereador Neuri Staggemeier na última Sessão Ordinária, 

sobre o aumento das horas-máquina aos produtores rurais, assunto sobre o 

qual existe uma Recomendação de autoria do vereador André datada do ano de 

2017 (dois mil e dezessete), além de ser um pedido unânime entre os 

vereadores. Acredita que é preciso incentivar cada vez mais o interior, por isso 

pediu que sejam concedidas, no mínimo, 03 (três) horas-máquina para cada 

propriedade rural. Em aparte o Vereador Ildo Cover desse que consta no plano 

de governo o aumento para 04 (quatro) horas-máquina gratuitas. Em aparte o 

Vereador Neuri Staggemeier disse que solicitou ao Prefeito Municipal o 

encaminhamento de Projeto de Lei autorizando a concessão de 06 (seis) horas-

máquina para os produtores. Disse que apenas falta o aval do Conselho 

Agropecuário para a realização desse importante avanço na agricultura 

novaboavistense. O Vereador André Barp pediu a instalação de tubos na 

propriedade de Madalena Hechler, pedido realizado há bastante tempo por 

essa munícipe. Concluiu o Vereador André Barp. 3ª FASE DA SESSÃO: ORDEM 

DO DIA. O Senhor Presidente solicitou ao Agente Legislativo a leitura dos 

projetos, parecer jurídico e das comissões permanentes. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 048/2019: “Dispõe sobre os procedimentos para a participação, 

a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder 

Executivo, inclusive da Administração Pública Indireta, de que trata a Lei nº 

13.460, de 26 de junho de 2017; e institui a Ouvidoria-Geral do Poder Executivo 

e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos”. Em discussão: Os pareceres 

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

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. O Vereador Gilmar Angelo Martinazzo solicitou 

que os Projetos de Leis Nº 049/2019 e 052/2019, assim como os Projetos de Leis 

Nº 050/2019 e 051/2019 fossem votados em bloco. Posto o pedido em votação, 

resultou: Aprovado por unanimidade o pedido verbal para votação em bloco. 



PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 052/2019: “Acrescenta meta no Plano 

Plurianual para o período 2018/2021, cria meta nas Diretrizes Orçamentárias e 

abre crédito especial para o exercício de 2019 e dá outras providencias”. Em 

discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, os Projetos 049/2019 E 

052/2019 foram postos em votação, resultando APROVADOS POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 050/2019: “Abre 

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

providências”. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 051/2019: “Abre Créditos 

Suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, os Projetos 

050/2019 E 051/2019 foram postos em votação, resultando APROVADOS POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 

007/2019: “Dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a 

defesa dos direitos do usuário de serviços públicos Da Câmara Municipal de 

Vereadfores de Nova Boa Vista de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 

2017; e institui a Ouvidoria do Poder Legislativo”. Em discussão: Os pareceres 

foram favoráveis. Em votação: 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 11-06-2019 (onze de junho de dois mil e dezenove) na 

Câmara Municipal de Nova Boa Vista, 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 


