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Ata Nº 011/2019 da Décima Primeira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos nove dias do mês de julho de dois mil e 

dezenove. Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove (09-07-2019) 

reuniram-se na Sala de Sessões Alfredo Ivo Liell da Câmara de Vereadores de 

Nova Boa Vista, em sua décima primeira Sessão Ordinária, sendo que às dezoito 

horas e trinta minutos (18h30min), 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 010/2019 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

cinco de junho de dois mil e dezenove (25-06-2019), 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 009/2019; Recomendação Nº 010/2019. 

Recomendação Nº 011/2019.  2ª FASE DA SESSÃO:  GRANDE EXPEDIENTE: 

Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – 

Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou pedindo urgência na instalação de 

redutores de velocidade na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, nas proximidades 

da Escola Santos Anjos. Disse que os veículos andam em velocidades muito 

altas, colocando em risco a vida de alunos e professores. Falou que está sendo 

elaborado um projeto e em breve haverá a instalação dos redutores. Salientou o 

benefício que o britador trouxe para Nova Boa Vista, pois são notórias as 

melhorias das estradas. Disse que estradas com brita são mais facilmente 

recuperadas e tem melhores condições de trafegabilidade. Agradeceu ao 

Prefeito Municipal por atender o seu pedido para, além das estradas, realizar 

melhorias nas entradas de propriedades. Disse estra alegre em conseguir tornar 

em pessoa Jurídica a Comunidade de Linha Caúna. Falou que o 

encaminhamento da documentação lhe gerou um aprendizado muito grande. 

Agradeceu a Diretoria da Comunidade pela oportunidade e pela confiança, 



sendo que, a partir de agora, a comunidade está apta a receber recursos das 

emendas impositivas da Câmara e também uma eventual emenda parlamentar. 

Pediu ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras o ensaibramento do 

acesso ao chiqueiro na propriedade do munícipe Adelino Boesing na Linha 

Mirim, pois os caminhões tem dificuldade de acesso à propriedade. Pediu a 

retirada de uma placa indicativa do perímetro urbano na saída da cidade 

sentido à Linha Maneador, solicitou que ela seja instalada no local correto, 

conforme Lei aprovada ainda na legislatura passada. Informou a população que 

foi licitada a construção de asfalto no acesso à Linha Mirim, até a entrada da 

empresa Mandaká Alimentos, um recurso encaminhado pelo Deputado Alceu 

Moreira do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), fruto de uma solicitação 

do empresário Wlademir Dalbosco. Agradeceu a administração e aos colegas 

vereadores pela tramitação e possível aprovação do Projeto de Lei Nº 054/2019, 

que trata da ampliação para 06 (seis) horas máquina gratuitas às propriedades 

rurais, uma solicitação recorrente do Vereador Neuri Staggemeier e de outros 

parlamentares. Disse que o projeto é benéfico para todos os agricultores. 

Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – 

Bancada do PT: Saudou a todos e iniciou pedindo para a Secretaria de Obras 

fazer a limpeza do morro da saída da cidade em direção ao Município de 

Chapada/RS. Pediu providências no Loteamento Pôr-do-Sol, considerando que o 

Prefeito Municipal prometeu em reunião realizada na Câmara e até agora nada 

foi feito. Reforçou a necessidade de limpar o terreno e recuperar uma fonte de 

água lá existente. Quanto ao Projeto de Lei Nº 054/2019, que trata da 

ampliação do número de horas-máquina, disse ser de grande valia para os 

produtores rurais. Lamentou que o Poder Executivo não acatou as solicitações 

da Câmara de Vereadores, que engrandeceriam ainda mais o projeto. Mesmo 

assim, como a intenção não é prejudicar os agricultores, que necessitam deste 

serviço, colocou-se favorável ao Projeto de Lei. Disse ficar chateado com os 

acontecimentos recentes que envolvem o cenário político nacional. Como 

integrante do Partido dos Trabalhadores, assegurou ter sido difamado e 

humilhado várias vezes, por meio de muitas bobagens que agora começam a ser 

desmascaradas. Os vazamentos de áudios, que expuseram a seletividade da 

Operação Lava-Jato, também comprovaram a intenção da elite de impedir a 

candidatura do ex-Presidente Luis Inácio Lula da Silva. O Vereador Diogene disse 

que o Brasil está regredindo e que nenhum brasileiro melhorou de vida com o 

atual governo. Disse que a corrupção já deveria ter acabado, pois muitos 



apontavam o Partido dos Trabalhadores como sua causa, porém está ainda 

maior sem o PT no governo. A Reforma Trabalhista que retirou direitos, 

aumentou o desemprego; A fome e a miséria estão de volta; A aposentadoria 

dos trabalhadores está sendo ameaçada, pois a reforma que pretende 

economizar “um trilhão” não vai cobrar a dívida dos ricos nem tirar os seus 

privilégios, fazendo deduzir-se que a conta será paga pelos trabalhadores; O 

Brasil virou uma piada mundial. O Vereador Diogene disse que avisou a todos e 

a cada dia que passa, tudo aquilo que foi dito vai gradativamente se 

concretizando. Também disse que, a cada dia que passa, sente mais orgulho de 

ter feito parte de um governo que permitiu aos pobres terem uma vida digna, 

que melhorou a qualidade de vida da população. Disse que continua à 

disposição de todos que queiram seguir lutando contra todos esses retrocessos. 

Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR LUIS DESINGRINI – 

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

MDB: Não fez uso da palavra; 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: 

Cumprimentou a todos e iniciou comentando sobre a Recomendação que fez ao 

Poder Executivo para repassar incentivo financeiro a todas as empresas do 

município, nas mesmas proporções repassadas para a empresa Mandaká 

Alimentos. Acredita que as pequenas empresas necessitam de auxílio do Poder 

Público, e que também geram empregos e retorno financeiro à municipalidade. 

Pediu para a Vigilância Sanitária estudar a viabilidade de realizar uma 

dedetização em bocas de lobo, considerando que, no inverno, os mosquitos 

ficam abrigados, pois não resistem às baixas temperaturas. Gilmar disse que, 

talvez, com essa dedetização, seria possível evitar a proliferação de insetos 

assim que as temperaturas se elevarem. Disse que é importante ter essa 

preocupação desde já, para evitar a proliferação de doenças, que foi tem sido 

uma grande preocupação no município de Sarandi/RS. Pediu que o Poder 

Executivo realize a troca de uma placa no Bairro Beira Campo, que está 

apagada. Acredita ser importante a sua substituição para dar a devida 

visibilidade ao Município de Nova Boa Vista/RS. O Vereador Gilmar Martinazzo 

disse que esteve conversando com o Secretário de Obras do Município de 

Sarandi, comprometendo-se à auxiliar intercedendo junto ao DAER-RS 

(Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) para que este órgão realize 

a doação de algumas cargas de asfalto para, no mínimo, tapar os buracos do 



trecho de calçamento junto ao Bairro Beira Campo, que é intransitável, 

principalmente para a passagem de ambulâncias, que necessitam de boas 

condições das estradas. Disse que estará viajando para Porto Alegre para levar 

convites às autoridades estaduais para a 8ª (oitava) Kolonie Fest, tendo em vista 

o pouco tempo de divulgação pela demora na confecção dos folders. Concluiu o 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do 

PTB: Não fez uso da palavra; VEREADOR ANDRÉ BARP (TCHOLA) – Bancada do 

PP: Cumprimentou a todos e iniciou comentando sobre a implantação dos 

programas “Prefeito Mirim” e “Vereador Mirim”. Disse que que visitou a escola, 

juntamente com o Prefeito Municipal e a Secretária da Educação para informar 

professores e alunos, sendo que a escolha dar-se-á por meio de uma redação e 

a apresentação dos eleitos será no dia 26-07-2019 (vinte e seis de julho de dois 

mil e dezenove), na abertura da 8ª (oitava) Kolonie Fest. O Vereador Tchola 

reforçou a importância desse projeto, para que os alunos possam conhecer 

melhor o trabalho realizado na Câmara de Vereadores, além da constante 

necessidade de formar novas lideranças. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo disse que recebeu a visita de um aluno candidato à Vereador Mirim. 

Disse que a tese por ele defendida, sobre a qual pretende escrever a redação é 

bastante interessante. Gilmar disse torcer pela sua eleição e acredita que seria 

importante pôr em prática essa reivindicação. O Vereador André Barp (Tchola) 

agradeceu toda a população que participou da Campanha do Agasalho, que foi 

um sucesso. Destacou que algumas doações foram repassadas para a 

comunidade de Nova Boa Vista e o restante foi encaminhado à APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Sarandi/RS. Parabenizou 

todas as equipes novaboavistenses que participaram do Campeonato de bocha 

atirada, parabenizando também o CMD (Conselho Municipal Desportivo) de 

Nova Boa Vista pela bela organização. Acredita que a bocha e um esporte muito 

bonito e que deve ser preservado. Agradeceu ao Prefeito Municipal por atender 

a solicitação dos Vereadores para a realização do Campeonato Municipal de 

Veteranos de Futebol de Campo, pois acredita ser importante valorizar a e dar 

oportunidade para os atletas de todas as faixas etárias. Sobre as estradas, 

parabenizou os funcionários públicos da Secretaria de Obras pelo belo trabalho 

de recuperação, citando como exemplo a estrada da Linha Cachoeirinha. Tchola 

disse que, embora muito criticados, os funcionários públicos exercem um papel 

importante. Como trabalha na prefeitura há muitos anos, o Vereador assegurou 

que todos os servidores de Nova Boa Vista são dedicados, capacitados e 



merecedores dos mais variados elogios. Comentou sobre as recomendações 

que encaminhou ao Poder Executivo, pedindo a municipalização do acesso 

asfáltico desde a entrada da Linha Mirim, para viabilizar a venda de terrenos ali 

existentes, além de permitir a instalação de redutores de velocidade. Também 

pediu a instalação de galerias na entrada do campo do Grêmio Esportivo Shell, 

realização de reparos em dois buracos, em frente à casa do munícipe Luis 

Dapper e nas proximidades da Câmara de Vereadores. Convidou a comunidade 

em geral para participar da 8ª (oitava) Kolonie Fest, evento importante para o 

município, sendo que a Câmara é parceira, auxiliando na divulgação. Disse ser 

favorável ao Projeto de Lei nº 054/2019, pois acredita na necessidade de 

aumentar o número de horas-máquina gratuitas aos produtores 

novaboavistenses tanto que realizou uma Recomendação no ano de 2017 (dois 

mil e dezessete). Pediu ao Poder Público que realize a instalação de iluminação 

pública no calçamento da Linha Perau, pois é muito comum o transito de 

pedestres nesta comunidade à noite, tornando-se bastante perigoso pela falta 

de iluminação. Concluiu o Vereador André Barp (Tchola). 3ª FASE DA SESSÃO: 

ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente solicitou ao Agente Legislativo Jeferson 

Biegelmeier a leitura dos projetos e ao Assessor Jurídico Maiquel Adam a 

emissão de parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos das proposições. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 054/2019: “Estabelece Normas para 

Realização de Serviços à Particulares, com Equipamentos Rodoviários 

integrantes da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito do 

município, equipamento integrante da Secretaria Municipal da Agricultura e 

Meio-Ambiente, revoga disposições em contrário 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 057/2019: “Autoriza o Município a conceder incentivo industrial 

para a empresa Mandaká Alimentos – Laticínio Boavistense Ltda., e dá outras 

providências”. Em discussão: Vereador Ildo Cover: Pediu qual a penalidade para 

o caso de a empresa não cumprir as cláusulas constantes do contrato. Assessor 

Jurídico Maiquel Adam: Disse que se a empresa não cumprir o contratado, 

cessam os benefícios. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 060/2019: “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação entre os municípios 

da região da AMZOP e Celeiro, para troca de serviços de transporte de 

pacientes, e dá outras providências”. A Comissão de Constituição, Justiça, 

Cidadania e Bem Estar Social apresentou emenda modificativa na ementa e no 



art. 1º passando a ter a seguinte redação: EMENTA: AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMZOP E CELEIRO, PARA TROCA DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Art. 

1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio/termo de cooperação 

com os municípios da Região da Associação dos Municípios da Zona da 

Produção-AMZOP e da Associação dos Municípios da Região Celeiro-

AMUCELEIRO, para troca de serviços de transporte de pacientes, principalmente 

em aproveitamento de vagas em veículos das municipalidades, para municípios 

de referência em atendimento de saúde como: Tenente Portela, Ijuí, Passo 

Fundo, Porto Alegre, Três Passos, Palmeira das Missões, Erechim, Rodeio 

Bonito, Frederico Westphalen, Seberi, Santa Maria, Lajeado, Santo Ângelo, Cruz 

Alta, Carazinho, entre outros. O Presidente colocou em discussão a emenda 

apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar 

Social: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: Após, a emenda foi posta 

em votação, resultando APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. Posto em 

votação o Projeto com a emenda já aprovada, o mesmo foi, igualmente, 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 061/2019: 

“Autoriza a celebração de convênio com instituições bancárias ou de 

cooperativas de crédito para concessão de empréstimos consignados aos 

servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências”. 

Em discussão: Vereador Ildo Cover: Pediu se os empréstimos consignados serão 

permitidos aos servidores inativos. Assessor Jurídico Maiquel Adam: Disse que 

os recursos do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) não são geridos pelo 

município, mas por um Conselho, que é quem define o seu funcionamento. Os 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

062/2019: “Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial um 

médico pediatra 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 063/2019: “Abre 

Crédito Especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. O Vereador Neuri Staggemeier realizou pedido para votação em 

bloco doa Projetos de Lei nº 063/2019 e 064/2019. Posto o pedido em votação, 

restando Aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº 064/2019: “Abre Créditos Suplementares no orçamento do município, indica 



recursos e dá outras providências”. Em discussão: Os pareceres foram 

favoráveis. Após, os Projetos foram postos em votação, resultando APROVADOS 

POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 065/2019: 

“A Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de 01 (um) 

Oficineiro, prevista na Lei Municipal nº 1831/2017, 1.888/2017, 1947/2018 e 

1977/2018”. Em discussão: Vereador André Barp: Disse que não encaminhará 

para votação os Projetos de Lei que vierem acompanhados de Impacto 

Orçamentário e Financeiro. Disse que já foram encaminhados projetos, no 

mesmo dia, com base de cálculo diversa, o que não será mais aceito. Disse que a 

Câmara precisa tomar cuidado com esses detalhes, que fazem parte da função 

fiscalizadora do Poder Legislativo. Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Disse 

que é necessário encaminhar um Ofício ao Poder Executivo, solicitando o 

encaminhamento da documentação necessária. Os pareceres foram favoráveis. 

Após, o Projeto foi posto em votação, resultando APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. O Vereador Gilmar Angelo Martinazzo realizou 

pedido para votação em bloco dos Projetos de Resolução nº 009/2019 e 

010/2019. O Presidente colocou em votação o pedido verbal para votação em 

bloco, resultando aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO 

LEGISLATIVO Nº 009/2019: “Autoriza a viagem de 01 Vereador a Porto 

Alegre/RS”. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 010/2019: “Autoriza 

a viagem de 01 Vereador a Porto Alegre/RS”. Em discussão: Os pareceres foram 

favoráveis. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE DA 

SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 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 23-07-2019 (vinte 

e três de julho de dois mil e dezenove) na Câmara Municipal de Nova Boa Vista, 

a partir das 18h30min. 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 


