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Ata Nº 005/2018 da Quinta Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito. Aos dez 

dias do mês de abril de dois mil e dezoito (10-04-2018) reuniram-se nas 

dependências da 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, Gilmar Angelo Martinazzo, André Barp, Luiz Desingrini, Ido 

José Fritzen, Sandro Simon e Diogene Biegelmeier. 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 convidou o 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 004/2018 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

sete de março de dois mil e dezoito (27-03-2018), em seguida colocou-a em 

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

também colocou à disposição dos Vereadores a Ata nº 002/2018 da Sessão 

Extraordinária do dia três de abril de dois mil e dezoito (03-04-2018), 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. Após passou-se para a 2ª FASE DA 

SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: 

VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: Saudou a todos e iniciou relando 

sua participação em uma reunião pública no Município de Palmeira das 

Missões/RS no dia 20-03-2018 (vinte de março de dois mil e dezoito). Disse que 

vem batalhando há bastante tempo em defesa dos produtores de leite, inclusive 

encaminhando ofício desta Câmara de Vereadores para diversos deputados e 

autoridades do estado, tentando mobilizar forças em prol da classe produtiva 

do leite. Disse que a Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista é uma das 

pioneiras nesse sentido, sendo que diversos avanços acontecerão daqui pra 

frente, pois os produtores e entidades de classes estão mobilizados. Citou as 

propostas apresentadas que serão levadas aos órgãos governamentais, tais 

como: (1) Preço Mínimo para o leite com garantia ao produtor; (2) Negociação 

das dívidas vencidas e vincendas; (3) Seguro do rebanho animal; (4) Nova Linha 



de Crédito para a agropecuária; (5) Assistência Técnica ao produtor; Disse 

também que é triste a realidade dos produtores, mais que uma crise, é uma 

tragédia. Os produtores precisam ter controle das doenças para que a produção 

excedente possa ser exportada. Disse que as medidas que serão tomadas a 

partir de agora serão concretas, muito importante para quem precisa do leite 

para sobreviver. As políticas de incentivo serão de acordo com o tamanho e 

forma de produção de cada propriedade, assim como o prazo dos empréstimos 

serão de 10 (dez) anos. As importações altamente subsidiadas devem ser 

cortadas, pois como disse o Deputado Dionilson Lula Marcon, do Partido dos 

Trabalhadores, 90% (noventa por cento) dos gaúchos são produtores da 

economia familiar, sendo que 32% (trinta e dois) por cento não produzem mais 

leite, o que totaliza 25.000 (vinte e cinco mil) produtores que abandonaram a 

atividade, deixando de circular entre os municípios mais de R$ 12.000.000,00 

(doze milhões de reais). Segundo o Deputado Gerônimo Goergen do PP, a 

solução deve ser urgentemente encontrada, pois sérios problemas sociais estão 

por vir. O preço do milho e da soja estão subindo, fazendo com que a tendência 

seja uma piora significativa da situação, podendo levar muitos produtores 

gaúchos à falência. O Vereador agradeceu ao apoio do Secretário Edson 

Mossmann e do extencionista da Emater Erivelton Kreisig, que também 

participaram da reunião. Ildo acredita que a bacia leiteira trouxe um avanço 

muito grande para o Estado, e se fracassar, toda a economia estará em risco. 

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

iniciou reiterando a sua preocupação sobre a necessidade de investimentos do 

município no acesso à empresa Mandaká Alimentos, que os caminhões não 

conseguem acessar à empresa. Também destacou o acordo com o proprietário 

da empresa para que não investisse em outro município e sim na ampliação da 

empresa em Nova Boa Vista. Disse que a empresa gera empregos e retorno para 

o Município, por isso merece incentivo do poder público. Referente as emendas 

impositivas, destacou a sua preocupação com as entidades que não possuem 

escrituração do terreno. Neuri garantiu que vai acompanhar toda essa 

tramitação a fim de adequar a situação para todos os times de futebol e 

comunidades, a fim de que elas possam receber os valores referentes às 

emendas impositivas. Informou a população que esteve em reunião do COREDE 

(Conselho Regional de Desenvolvimento) no  município de Palmeira das 

Missões/RS, onde foi definido o repasse de 2,6(dois vírgula seis) milhões de 

reais entre os 20 (vinte) municípios que dele fazem parte, desde que cumpridas 



diversas regras impostas pela Consulta Popular / Orçamento Participativo. Pediu 

o engajamento da população, para que esse valor possa ser buscado por Nova 

Boa Vista. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo lembrou que essas 

reuniões onde são definidas as prioridades de cada região são de grande valia. 

Destacou que, há alguns anos atrás, indicou o Vereador Neuri Staggemeier 

como representante do Município junto ao COREDE, para viabilizar a 

regionalização, pois Nova Boa Vista disputava votos com grandes cidades, 

necessitando que a divisão dos recursos se desse de acordo com percentuais de 

votos e não pela votação geral. O Vereador Neuri Staggemeier agradeceu a 

indicação e destacou que é com muito orgulho que participa dessas reuniões a 

fim de buscar melhorias e trazer informações para a população. Esteve 

conversando com o Comandante da Secretaria de Obras Antônio Queiroz sobre 

melhorias a serem realizadas pela secretaria, citando a construção de abrigos na 

propriedade de Zezerino de Moura Santos na Linha Tijolo. Pediu a colocação de 

tubos no acesso à propriedade de Elmo Strack na Linha Gabriúva. Pediu a 

recuperação da estrada da Linha Hahn e o morro da Linha Caúna, devido a 

realização da tradicional Festa do Dia das Mães. Também pediu melhorias no 

morro da estrada Geral da Linha Jaboticaba à Linha Gabriúva. Destacou a 

necessidade de realizar um serviço na propriedade de  Renato Steilmann e 

colocação de tubos na propriedade de Ilbert Spigel, que também necessita 

limpeza de sarjetas. Parabenizou o Secretário de Obras Erno Klein, que deixou a 

Secretaria, pelos belos trabalhos realizados, que engrandeceu muito o 

município. Desejou ao Comandante Antônio Queiros muito sucesso, pois este 

conhece a realidade e as necessidades da comunidade. Destacou que este tem 

ideias inovadoras, tal qual as interiorizações, que já foram bastante solicitas 

pelo Vereador Neuri Staggemeier. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. 

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

parabenizando os envolvidos na organização da Semana do Município, em 

especial pelas diversas novidades, como a I Feira do Peixe Vivo. Elogiou o 

Diretor do CMD (Conselho Municipal Desportivo), Sr. Paulo Hoose por atender a 

solicitação do Vereador André Barp para a contratação de árbitro federado na 

rodada final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Parabenizou 

todas as equipes que participaram do campeonato, em especial os dois times 

vencedores nas categorias aspirante e principal. Sandro aproveitou o ensejo 

para pedir ao Diretor do CMD (Conselho Municipal Desportivo) que o município 

realize um Campeonato de Futebol Sete, e um Campeonato de Veteranos, que é 



solicitação da comunidade. Comentou que ficará afastado da Câmara de 

Vereadores por trinta dias, mas assegurou que mesmo nesse período 

continuará aceitando as solicitações da população e repassando para as 

autoridades competentes. Pediu novamente o embelezamento da cidade, com 

limpeza de ruas, calçadas, da praça e arredores do Salão Padre Urbano 

Maldaner e do Salão da Escola Santos Anjos. Pediu melhorias nas estradas, que 

devido a safra da soja estão ficando bastante deterioradas em determinados 

pontos. Concluiu o Vereador Sandro Simon. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada 

do PP: Saudou a todos e primeiramente pediu à Secretaria de Obras o 

ensaibramento do pátio da residência de Dércio Farsen, pedido que vem sendo 

constantemente realizado nesta Câmara de Vereadores. Pediu o término da 

limpeza dos terrenos do Loteamento Bem Morar. Pediu melhoras no 

calçamento em frente as residências de Ezequiel Talheimer e Adelar, no Bairro 

Bem Morar, que fica água empoçada em frente às residências. Disse que estará 

participando de audiência em Cruz Alta no próximo dia 18-04-2018 (dezoito de 

abril de dois mil e dezoito), para pleitear a construção do trevo de acesso ao 

Município de Nova Boa Vista junto ao Bairro Beira Campo em Sarandi/RS. André 

destacou que, na impossibilidade de construir o trevo, estará pedindo a 

instalação de uma lombada eletrônica, para reduzir a velocidade dos veículos 

devido à periculosidade do local. Pediu à Secretaria de Obras a troca da 

lâmpada em frente à Capela São Roque na Linha Perau Baixo, além de várias 

luminárias que não estão em funcionamento no centro da cidade. Pediu ao 

Poder Executivo Municipal que encaminhe Projeto de Lei alterando a Lei 

Municipal sobre as emendas impositivas, em especial as da área da saúde. 

André disse que a Câmara de Vereadores cumpriu o seu papel, sendo que agora 

está faltando organização do Poder Executo. O vereador destacou a 

necessidade de haver harmonia entre os poderes, dizendo que a Câmara aprova 

todos os projetos que beneficiam a comunidade, pois além de vereadores, 

todos os integrantes dessa casa são cidadãos novaboavistenses, que residem 

neste município com as suas famílias. O Vereador André Barp comentou sobre 

um levantamento que fez acerca das empresas instaladas em Nova Boa Vista e 

o retorno que elas geram de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços). O Vereador destacou que algumas empresas receberam incentivo das 

administrações passadas, sendo que hoje percebe-se que foi de grande valia. 

Disse que antes de trazer novas empresas as administrações precisam pensar 

em valorizar as que aqui estão. Destacou o recebimento de um ofício do DAER 



(Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) comunicando o 

andamento da elaboração do Termo de Cooperação Técnica para mantença do 

acesso asfáltico Municipal. Disse que está 90% (noventa por cento) concluído, 

que em breve estará assinado. Fica orgulhosos e disse que continuará na luta, 

pois o asfalto é de grande valia para a comunidade, por isso deve haver muito 

cuidado com ele. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que é 

preciso pedir a proibição do trânsito de bitrens no acesso asfáltico, pois é isso 

que está deteriorando a via. Gilmar destacou que é preciso que o Município 

proíba o trânsito de bitrens no perímetro urbano, o que possibilitará à Brigada 

Militar autuar esses veículos que por aqui transitam. Em aparte o Vereador 

Neuri Staggemeier disse que o Prefeito Municipal já assinou esse termo de 

Cooperação Técnica, que em breve receberá autorização para efetuar os 

reparos na via, que inclusive, já realizou alguns serviços na Linha Maneador. Em 

aparte o Vereador Ildo Cover disse que no Projeto do asfalto deve constar qual 

o peso máximo que ele suporta. Se alguns veículos transitam com sobrepeso, 

alguma providência deve ser tomada, pois nos últimos tempos estão surgindo 

muitos estragos no asfalto. O Vereador André assegurou que também está 

engajado na Luta do Vereador Ildo Cover para combater a crise do leite, pois 

percebe com tristeza que quem está ganhando dinheiro são as empresas e o 

produtor está cada vez mais pobre, em alguns casos pagando para produzir. 

Desejou uma boa semana a todos. Concluiu o Vereador André Barp. VEREADOR 

GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e 

estendeu o convite à toda a população para participar da festa do Coral Bem 

Querer no próximo dia 20-04-2018 (vinte de abril de dois mil e dezoito). 

Destacou que é com a colaboração dos sócios e da comunidade que o coral 

sobrevive, por isso importante a participação de todos neste evento. Mais uma 

vez pediu que seja efetivada a limpeza da cidade. Disse conhecer o déficit de 

funcionários da Secretaria de Obras, em especial no setor de serviços gerais. 

Gilmar criticou a falta de funcionários na Secretaria de Obras enquanto, 

segundo Gilmar, estão sendo contratadas novas pessoas para integrar o setor 

administrativo, onde já existem funcionários de sobra. Pediu cuidado do Poder 

Executivo, pois tem funcionários encaminhando aposentadoria e que em breve 

surgirá a necessidade de realização de Concurso Público. Gilmar destacou que a 

praça municipal necessita de limpeza e corte de grama, além de avaliar a 

possibilidade de passar defensivos agrícolas ao redor dos passeios, desde que se 

tomem os devidos cuidados. Destacou, assim como o Vereador Neuri 



Staggemeier a necessidade de o Poder Executivo prestar incentivos para as 

empresas locais. Destacou que as administrações passadas foram grandes 

parceiras das empresas, com destinação de recursos e horas máquinas pelo 

Poder Público. A Mandaká Alimentos obteve um recurso de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) além de mais de 500 (quinhentas) horas-máquina no momento de sua 

construção. Destacou que é importante prestar esses investimentos, que 

retornarão ao município, com a geração de empregos e retornos de ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Gilmar comentou saber 

de empresas que saíram de Nova Boa Vista por não ter incentivo do Poder 

Executivo. Em aparte o Vereador André Barp recomendou que seja criada uma 

incubadora em Nova Boa Vista para realização de cursos pelos jovens que aqui 

residem. Destacou que as empresas começam pequenas e necessitam 

funcionários capacitados para crescer e se desenvolver. Acredita que o Poder 

Público precisa buscar algo a mais a fim de abrir novos horizontes para quem 

quer abrir ou ampliar suas empresas. Em aparte o vereador Neuri Staggemeier 

disse que o grande problema do Poder Executivo é encontrar a maneira de 

repassar recursos públicos para as empresas. Com a Lei das parcerias está mais 

difícil, por isso solicitou às assessorias jurídicas que encontrem um meio de 

viabilizar esses auxílios, pois vereadores e prefeitos querem que as empresas 

permaneçam no município. Elogiou as colocações do Vereador André Barp 

sobre a necessidade de prepara os jovens para o futuro. Em aparte o Vereador 

Ildo Cover disse acreditar que é um grande incentivo do Poder Executivo a 

destinação de terrenos no Distrito Industrial. Disse que meios de auxiliar 

existem, que é preciso haver definição das vontades das autoridades, que 

devem ter novas ideias e evitar formar funcionários para serem levados por 

empresas de outros municípios. Disse que os jovens novaboavistenses são 

pessoas boas, que tem boa formação e acabam não ficando aqui para trabalhar. 

O Vereador Gilmar pediu a Secretaria de Obras que efetue reparos nas estradas, 

dando especial atenção à limpeza de sarjetas. Pediu a construção da cabeceira 

da ponte próxima a residência de Adroaldo Wagner e a cabeceira de um bueiro 

perto da propriedade de Arno Coch. Na granja do munícipe Eleandro Dalcin é 

necessário o alargamento da estrada, pois há dificuldades com o passamento do 

transporte escolar. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR 

IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e deu parabéns ao 

Grêmio Esportivo Schell e ao Esporte Clube Gauchinho pela conquista do 

campeonato Municipal de Futebol de Campo. Elogiou todas as equipes que 



disputaram o campeonato que demonstraram muita força esportiva. 

Parabenizou o Diretor do CMD (Conselho Municipal Desportivo) pela 

contratação do árbitro para a rodada final, pedindo a contratação de juízes 

desse porte para os dois jogos da rodada final, até porque não se percebem 

reclamações por parte dos jogadores e torcida, dada a confiabilidade e 

segurança do árbitro. Ildo disse que os times de Nova Boa Vista são exemplos 

para a região, até porque acha muito bonito, ao final do jogo, todos os atletas 

se abraçando e demonstrando muita desportividade. Ildo ainda comentou que 

no município vizinho de Sarandi, mesmo com sua expressiva população, apenas 

06 (seis) times integrarão o Campeonato Municipal de lá. Pediu à Secretaria de 

Obras a colocação de três tubos na estrada geral próxima à propriedade de 

Volnei Hoose, local que não permite a passagem de dois caminhões, por isso 

muito suscetível de graves acidentes. O Vereador ainda disse que é ridícula toda 

aquela “folia” envolvendo a prisão do ex-presidente Lula. Disse que, já que ele 

foi punido, todos os que roubaram devem ser igualmente julgados e 

condenados. Ido acredita que políticos devem honrar o poder que lhes é 

incumbido, e não o fazendo devem ser punidos, independente de partido 

político, pois sabe que do seu partido, o PP, também tem políticos envolvidos 

em corrupção. Acredita que deve acontecer igual num jogo de dominó, deve 

cair um por um. Agradeceu a Secretaria de Obras pelas melhorias realizadas na 

pinguela da Linha Maneador. Disse que o serviço foi muito bem realizado, e a 

Secretaria está de parabéns. Ido disse que é importante pedir e, quando o 

pedido é atendido, é importante também agradecer. Sobre o Pedido de 

informação solicitado em relação ao almoço festivo ao dia da mulher ocorrido 

em Nova Boa Vista, acredita que o município deve investir nestes eventos. O 

vereador apenas sente-se prejudicado pois tem contrato de ecônomo com a 

Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, sendo que tem o direito de 

exploração da copa. O Vereador acredita que não foi interessante a forma como 

o evento foi realizado, pois não lhe foi permitido explorar a copa, revertendo-se 

os lucros com a venda de bebida para a sogra do Prefeito. Ido disse que o 

ecônomo do salão trabalha bastante para mantê-lo em dia e que é preciso dar 

valor para essas atividades. Também lembrou que na virada do ano houve festa 

no Salão Padre urbano Maldaner e o ecônomo sequer foi convidado. Disse que 

há oito anos o contrato que tem com a paróquia sempre foi respeitado e disse 

que não sabe porque ele parou de ser respeitado. Sem que isso ocorra, não faz 

sentido haver uma pessoa para limpar o salão se não lhe é dada a oportunidade 



de obter um pequeno lucro com a atividade. Disse que, na verdade, a paróquia 

não manda mais no salão. Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. VEREADOR 

DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos e insistiu na 

necessidade de construção de dois quebra-molas na Avenida dos Imigrantes, 

pedido quem realizando a bastante tempo. Disse que o fluxo de veículos é 

grande a e velocidade dos veículos muito alta, colocando em risco a integridade 

dos pedestres e dos alunos que usam o transporte escolar. Da mesma forma já 

foi pedido muitas vezes pelos vereadores as soluções necessárias para acabar 

com o barro acumulado em frente às residências no Loteamento Bem Morar, 

situação ruim que está se arrastando por muito tempo. Pediu à Secretaria de 

Obras os reparos no bueiro perto da propriedade de Beto Zwirtes, que deve ser 

preenchido antes que passe um caminhão pesado e os estragos sejam ainda 

maiores. Pediu a instalação de um tubo na Linha Knob, saída que liga à Linha 

Cachoeirinha, que está quebrado e pode causar danos maiores em veículos e 

até mesmo nos outros tubos. Sobre a luz pública acredita ser interessante que a 

administração passe à noite nas comunidades para perceber quais lâmpadas 

estão queimadas e realizar os reparos. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse 

que conversou com o Secretário de Obras, o qual explicou que deve haver um 

número maior de lâmpadas queimadas para viabilizar a contratação de uma 

empresa para efetivar o serviço. Em aparte o Vereador André Barp destacou 

que é importante deixar em dia a iluminação pública das comunidades do 

interior, pois em breve iniciará o Campeonato Municipal de Futsal, que terá 

uma rodada em cada uma das comunidades. O Vereador Diogene Biegelmeier, 

em resposta ao discurso do Vereador Ido José Fritzen sobre a prisão do ex-

presidente Lula, disse que o tempo passará e o futuro deixará claro o que está 

acontecendo no Brasil, pois neste momento, infelizmente, uma parcela do povo 

não quer enxergar a realidade. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. 

VEREADOR LUIZ DESINGRINI da Bancada do PTB não fez uso da palavra. 

VEREADOR CLEEBER BADIN da Bancada do PDB não fez uso da palavra. 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 020/2018: “Dá nova redação ao artigo 55 da 

Lei Municipal Nº 855/2005 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Municipais, estabelecendo a compensação de horas”. Os pareceres das 

comissões foram favoráveis ao presente projeto. Em discussão: não houve e em 

Votação, resultando: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE 



LEI DO EXECUTIVO Nº 025/2018: “Abre Créditos Suplementares no orçamento 

do município, indica recursos e dá outras providências”. O Vereador Neuri 

Staggemeier solicitou que os Projetos de Lei Nº 025/2018 e 026/2018 fossem 

votados em bloco. O Presidente colocou em votação o pedido verbal para 

votação em bloco que restou APROVADO POR UNANIMIDADE. Em ato contínuo 

o Presidente solicitou a Leitura do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

026/2018: “Abre Crédito Especial no orçamento do município, indica recursos e 

dá outras providências”. Os pareceres das comissões referentes aos Projetos de 

Lei Nº 025/2018 e 026/2018 foram favoráveis ao presente projeto. Em 

discussão: não houve e em Votação, resultando: APROVADOS 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 24-04-2018 (vinte e quatro de 

abril 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 do Poder Legislativo 


