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Ata Nº 015/2019 da Décima Quinta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos dez dias do mês de setembro de dois mil e 

dezenove (10-09-2019). Na Câmara Municipal de Vereadores do Município de 

Nova Boa Vista, às dezenove horas (19h00min), reuniram-se 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 014/2019 da Sessão Ordinária do dia vinte e sete de agosto 

de dois mil e dezenove (27-08-2019), 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 14/2019; 2ª FASE DA SESSÃO - GRANDE EXPEDIENTE: 

Manifestaram os seguintes Vereadores: 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 encaminhada ao Poder Executivo para solucionar o problema da 

terra acumulada sobre o calçamento em frente às residências do Loteamento 

Bem Morar. Pediu que a administração avalie com carinho as medidas que 

precisam ser tomadas para dar a correta destinação da água, pois a comunidade 

está precisando alocar britas sobre o calçamento para viabilizar o acesso às suas 

residências. Disse que desce muita água do pátio da Madeireira Ott, que fica 

acumulada sobre o calçamento, trazendo prejuízos e contratempos para a 

comunidade. Gilmar disse que já presenciou várias situações em que os alunos 

não conseguiram acessar o abrigo para esperar o transporte escolar, tendo em 

vista a água acumulada. Também pediu a construção de um acesso à Madeireira 

Ott, entre a sede da empresa e o depósito de madeiras, pois é grande o tráfego 

dos veículos e caminhões pela Rua Pôr do Sol, ficando, nos dias chuvosos, muito 



barro acumulado sobre o asfalto, dando um aspecto feio e causando 

transtornos para as pessoas que ali residem. Pediu a ampliação do recuo 

construído no acesso à Linha Fritzen na Rodovia AM 9195, sentido Bairro Beira 

Campo. Disse que, com essa ampliação, dar-se-á mais visibilidade aos 

motoristas, tendo em vista que este local é caracterizado pelo intenso trânsito 

aliado às altas velocidades. Pediu também a instalação de placas de sinalização, 

em especial para redução de velocidade. Pediu que a Vigilância Sanitária inicie, 

com urgência, a dedetização na cidade, pois com o início do calor a população 

de mosquitos e insetos aumenta em grande escala, causando incômodos à 

comunidade. Disse que esteve no Município de Sarandi/RS, ao lado do 

Deputado Dirceu Franciscon, pois está auxiliando nas tratativas para a liberação 

de um recurso estadual de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) para o Hospital Comunitário de Sarandi/RS. Gilmar acredita na 

importância de equipar este hospital tendo em vista que ali podem ser 

atendidos os munícipes novaboavistenses e de toda a região, evitando custos e 

transtornos com deslocamentos. Falou que, com a instalação de uma UTI 

(Unidade de Tratamento Intensivo) neste hospital, toda a comunidade seria 

beneficiada. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR 

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

COVER – Bancada do MDB: Saudou a todos e iniciou agradecendo ao Vereador 

Luiz Desingrini pela entrega do Ofício de solicitação de apoio à luta dos 

produtores da bacia leiteira, entregue nos gabinetes dos Deputados na viagem 

que realizou a Brasília/DF no mês de agosto. Disse que esteve em conversa com 

o Deputado Gilberto Capoani, sobre a necessidade de encaminhar um veículo 

novo para a Brigada Militar de Nova Boa Vista, sendo informado de que isto 

acontecerá em breve, pois está nos planos do Deputado. Pediu o 

encaminhamento de votos de pesar aos familiares de Cornélio Fischer de Linha 

Lajeado Boa Vista. Comentou sobre a participação sua, ao lado do Prefeito 

Municipal e dos produtores Paulo Seibel e Sopinha Panzenhagen em importante 

reunião em Porto Alegre, junto à FAMURS (Federação das Associações de 

Municípios do Rio Grande do Sul) para debater sobre as questões envolvem a 

crise da bacia leiteira. Destacou a presença de várias autoridades e produtores 

rurais de todo o Brasil. O Vereador Ildo disse que a situação está longe de ser 

resolvida, por isso os produtores precisam seguir firmes na luta. Disse que um 

dos grandes problemas apontados é o baixo consumo do leite, tendo em vista 



os grandes avanços das vendas de refrigerantes. Disse que é preciso 

conscientizar a população a consumir mais leite. Outro problema destacado é a 

necessidade de forçar a realização de uma Reforma Tributária no país, porque o 

produto em questão é altamente taxado. O Vereador Ildo Cover disse que 

170.000 (cento e setenta mil) produtores gaúchos já abandonaram a atividade. 

Acredita que esse número irá aumentar cada vez mais. Clamou pela 

necessidade de criar mecanismos de proteção aos produtores, entre eles: (01) a 

garantia de preço mínimo compensador; (02) auxílio para financiamentos; (03) 

controle e aumento da taxação sobre a importação; (04) facilidades para a 

aquisição de equipamentos; (05) renegociação das dívidas com juros 

subsidiados. Disse que a Ministra Tereza Cristina, por seu representante, 

defendeu que o país está sem caixa para subsidiar produtores. Falou que toda a 

cadeia produtiva precisará receber ajustes, para evitar o enriquecimento de uns 

em detrimento de outros. Disse também que os próprios consumidores estão 

perdendo poder aquisitivo. O Vereador Ildo Cover assegurou que o maior 

problema, o que ficou bem claro, é a falta de vontade política, desde as 

prefeituras, Governo do Estado, deputados e Governo Federal, “não estão nem 

aí para os produtores”. Lamentou dizendo que não visualiza nenhuma solução a 

curto prazo. Parabenizou a comunidade nova-boa-vistense pelo recebimento 

das 02 (duas) ambulâncias novas, destacando que, pensar em saúde, é pensar 

em tudo de melhor para a população. Concluiu o Vereador Ildo Cover. 

VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Não fez uso da palavra; 

VEREADOR LUIZ DESINGRINI – Bancada do PTB: Não fez uso da palavra; 

VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou 

ratificando serviços solicitados à Secretaria de Obras. Destacou que é função do 

Vereador conhecer os problemas da comunidade e auxiliar em suas soluções. 

Pediu o patrolamento das estradas de Linha Tijolo e Linha Barraca, que não 

estão em boas condições. Pediu a substituição de lâmpadas da iluminação 

pública no interior e na cidade, em especial na Linha Caúna, onde existem 

lâmpadas queimadas há bastante tempo. Pediu ensaibramento da estrada da 

lavoura d munícipe Imbert Spiegel, na Linha Jaboticaba. Pediu a instalação de 

tubos na travessia da taipa do açude construído pelo Governo do Estado, cuja 

ponte de madeira deteriorou-se. Aproveitou o ensejo para agradecer e 

parabenizar toda a equipe da Secretaria de Obras de Nova Boa Vista pela 

colocação de pedra brita na estrada da Linha Hahn, no pátio da propriedade dos 



munícipes Jair e Dudu Grunenwaldt, na propriedade do munícipe Adelino 

Boesing, intalação de britas e tubos na propriedade Osmar Spiegel, 

terraplanagem da propriedade dos munícipes Irio e Marcelo Panzenhagen, 

melhorias no estacionamento da Comunidade de São José Maneador. Convidou 

a todos para a festa da Comunidade São José do Maneador no dia 15-09-2019 

(quinze de setembro de dois mil e dezenove). Agradeceu ao Deputado Giovani 

Cherini pelo encaminhamento, ao Hospital Comunitário de Sarandi, de emenda 

parlamentar de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dizendo que 

por fazer parte da Diretoria Executiva do Hospital, assim como Vereador 

Martinazzo, sempre se dedicou a defender a saúde e fica muito feliz com a 

possibilidade da instalação de uma UTI (Unidade de Tratamento intensivo) em 

Sarandi. Falou que é um projeto ambicioso, que faz necessária a contratação de 

vários médicos de diversas especialidades. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo disse que, se alguma dia existir uma UTI no Hospital Comunitário de 

Sarandi, somente acontecerá porque alguém acreditou e realizou as primeiras 

tratativas. Acredita que este é um começo que pode trazer grandes perspectivas 

para o futuro. O Vereador Neuri Staggemeier disse que é preciso sonhar. 

Comentou sobre as dificuldades atuais para conseguir leitos, para deslocar-se 

de um município para outro. Disse que é parceiro e comprometeu-se a não 

deixar tal sonho entrar no esquecimento. Falou da importância do empenho dos 

prefeitos da região, assim como dos vereadores para o recebimento de 

emendas parlamentares para a viabilização destes atendimentos. Em aparte o 

Vereador Gilmar Martinazzo pediu a edição de um Ofício da Câmara Municipal 

para a Bancada Gaúcha, solicitando o encaminhamento de verbas para o 

Hospital Comunitário de Sarandi. O Vereador Neuri Staggemeier disse que, caso 

o pedido do Vereador Gilmar seja aceito pela presidência da casa, faz questão 

de entregar o ofício ao Deputado Giovani Cherini, que é o coordenador da 

bancada gaúcha na Câmara Federal. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. 

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

iniciou parabenizando a comunidade de Nova Boa Vista pelas novas 

ambulâncias adquiridas através de emenda parlamentar da Senadora Ana 

Amélia Lemos e do Deputado Giovani Cherini. Parabenizou os vereadores pelo 

trabalho realizado em busca de emendas parlamentares, cujo bom trabalho 

refletiu-se na pesquisa administrativa realizada pelo Poder Legislativo. Em 

aparte o Vereador Ido José Fritzen destacou que a emenda repassada pela 



Senadora Ana Amélia Lemos trata-se de um pedido realizado em viagem a 

Brasília juntamente com o Vereador Martinazzo, ainda na legislatura passada. 

Destacou que a Senadora em questão realiza um roteiro de distribuição de 

emendas por município, cuja promessa foi cumprida. Em aparte o Vereador Ildo 

Cover disse que, quando esteve em Brasília, foi muito elogiado pela Senadora 

Ana Amélia Lemos o fato de todos os vereadores, independentemente de 

partidos políticos, unirem-se na busca por melhorias para a comunidade. O 

Vereador André Barp (Tchola) relembrou, sobre as emendas impositivas, de que 

as comunidades precisam estar com a documentação em dia, falando que, por 

este motivo, neste ano, os recursos serão destinados para as comunidades de 

Linha Caúna, Linha Maneador Baixo e Gremio Esportivo Shell, que precisam 

preparar projetos de melhorias a serem executados pela administração 

municipal. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que esteve no Cartório de 

Registro de Imóveis de Sarandi, de que a comunidade de Maneador Baixo está 

realizando os últimos encaminhamentos para legalização das escrituras, o que 

estará finalizado nos próximos dias. O Vereador André Barp (Tchola) falou que, 

conforme acordado entre ao vereadores, a outra metade, obrigatoriamente 

destinada à saúde, será repassada para o Hospital Comunitário de Sarandi, 

através do Consórcio Intermunicipal. Destacou a importância de ajudar este 

hospital, que é o mais perto de Nova Boa Vista/RS, onde a comunidade é 

atendida. Tchola disse que é muito importante investir em saúde, pois somente 

sabe das dificuldades quem enfrenta problemas de saúde. Convidou a toda a 

população para participar da 4ª edição dos Jogos Rurais, a se realizar no dia 28-

09-2019 (vinte e oito de setembro de dois mil e dezenove) no Campo do Grêmio 

Esportivo Shell. Disse que os cartões de almoço podem ser adquiridos na 

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores. Convidou a todos para 

participar do Galeto com Massa do bolãozinho na Comunidade de Linha Lajeado 

Boa Vista, cujos cartões estão à venda na Prefeitura Municipal com a servidora 

Adriana. Convidou a todos para a festa da Comunidade de Linha Maneador, no 

dia 15-09-2019 (quinze de setembro de dois mil e dezenove), que tem previsão 

de ser um grande evento pelas diversas trocas de visitas realizadas pela 

comunidade. A animação será a cargo da Banda La Montanara. Convidou toda a 

população de Linha Mirim, Linha Gabriúva, Linha Maneador e toda a população 

novaboavistense para participar da Sessão ordinária que realizar-se-á no Campo 

do Esporte Clube Juvenil de Linha Mirim dia 24-09-2019 (vinte e quatro de 



setembro de dois mil e dezenove). Destacou a importância da população 

participar para conhecer o trabalho dos vereadores e apresentar sugestões, 

críticas ou reclamações. Convidou a toda a comunidade para prestigiar os jogos 

do Campeonato de Futsal edição 2019 (dois mil e dezenove), além do 

Campeonato de Veteranos de Futebol de Campo. 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 

076/2019: “Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial um 

farmacêutico 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 077/2019: 

“Autoriza realização das despesas com o evento denominado “1º Festival de 

Música AMZOP – etapa municipal”, e dá outras providências”. Em discussão: Os 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. O Vereador Ido José Fritzen realizou 

pedido verbal para votação em bloco dos Projetos de Leis nº 078/2019 e 

079/2019. Posto em votação: Aprovado por unanimidade de votos o pedido 

para votação em bloco. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 078/2019: “Abre 

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

providências”. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 079/2019: “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. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador André Barp: 

Convidou aos interessados a participar da Sessão Solene em homenagem ao 

Município de Sarandi, a se realizar em Constantina/RS no dia 16 de setembro de 

2019. Participarão todos os municípios que se emanciparam do município mãe. 

Informou a todos que será agendada data para realização da Audiência pública 

para debater a LDO, que será informada aos Vereadores. 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 24-09-2019 (vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove) na Câmara 



Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, a partir das 19h00min (dezenove 

horas). 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 


