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Ata Nº 006/2018 da Sexta Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito (24-04-2018) 

reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

Boa Vista, em sua Sexta 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, Diogene Biegelmeier e os suplentes Lauri Klein e Adriana Klein 

Wolfart face às licenças dos vereadores titulares Sandro Simon e Ido José 

Fritzen, respectivamente. 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 005/2018 da Sessão Ordinária do dia dez de abril de dois mil e dezoito 

(10-04-2018), 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. Recomendação Nº 005/2018; 

Pedido de Informação Nº 005/2018; Requerimento à Mesa Diretora 003/2018 

do Vereador Neuri Staggemeier. Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: 

GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR 

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

explicando o requerimento que fez à Mesa Diretora da Câmara solicitando o 

encaminhamento de Ofício ao Poder Público de Sarandi/RS com cópia do 

Relatório de Constatação sobre o descarte de dejetos no Rio Maneador, que é 

alvo de muitas reclamações da população que usa a água desse rio. Acredita 

que é muito grave o que está acontecendo, sugerindo que esse mesmo relatório 

seja remetido à PATRAM (Patrulha Ambiental) de Carazinho/RS para que tome 

as devidas providências. Relembrou que problema semelhante houve na Linha 

Jaboticaba e que somente com medidas drásticas a solução pode ser 

solucionada, para evitar problemas maiores para quem utiliza essa água. 

Destacou que no Relatório foi verificado que a água já vem com problemas do 

Município de Sarandi/RS, por isso necessário que sejam tomadas as medidas 



cabíveis no município vizinho. Disse que fica indignado com retrocessos, 

dizendo que a Resolução 372/2018 do CONSEMA (Conselho Estadual do Meio 

Ambiente) incorporou a atividade “bordadura”, que envolve várias ações 

realizadas por agricultores em beiradas de lavouras, a ser licenciada pelo Estado 

e não mais pelo Município, tornando-se mais difícil para o agricultor conseguir a 

licença. O mesmo acontece com a limpeza de valetas, que acaba sendo mais 

difícil, porque deve haver inicialmente um cadastro dos agricultores, que deve 

ser feito em Passo Fundo/RS, para despois o CONSEMA vir até a propriedade 

para mais tarde dar a autorização aos agricultores. Neuri acredita que isso é um 

verdadeiro retrocesso, que é constrangedor ao agricultor. Parabenizou o Chefe 

de Obras pela operação tapa-buracos realizada no acesso asfáltico, pedido 

realizado por vários vereadores. Destacou que o profissional está com 

dificuldades de fazer o ensaibramento nas estradas, pois esses serviços não 

podem ser realizados com o tempo muito seco. Neuri pediu que seja ensaibrada 

a propriedade de Gilmar Simon na Linha Gabriúva. Parabenizou a Secretaria de 

Agricultura e Emater pela realização dos Jogos Rurais, que é uma prática de 

integração entre as comunidades. Igualmente parabenizou a família do Sr. 

Laercio e Volmir Petry pelo sucesso da 1ª (primeira) Feira do Peixe Vivo em 

Nova Boa Vista. Destacou a realização do 1º(primeiro) Concurso do Vinho e do 

2º (segundo) Jantar do Peixe que acontecerão em breve. Disse que solicitou ao 

Prefeito Municipal o conserto dos banheiros na Praça Afonso Barbian, além de 

que seja limpado mais frequentemente. Convidou a todos para o Seminário da 

Suinocultura juntamente com “Kerppschweinfest” no dia 19-05-2018 na 

Comunidade São José de Linha Maneador, que é um dia muito importante para 

os suinocultores e para a comunidade em geral. Concluiu o Vereador Neuri 

Staggemeier. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Saudou a todos e 

iniciou dando boas-vindas aos suplentes Lauri Klein e Adriana Wolfart. Disse que 

é com satisfação que está representando a comunidade de Nova Boa Vista e, 

por ser um cidadão consciente, garantiu que sempre cumprirá o seu dever. 

Destacou que foi autor de várias proposições na Câmara de Vereadores, assim 

como já conseguiu várias verbas e avanços para o município. Relatou a 

participação em audiência no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes) em Cruz Alta/RS sobre a construção do trevo de acesso ao 

Município e na impossibilidade deste, que sejam melhorados os acostamentos e 

instalada uma lombada eletrônica. Disse que o supervisor do departamento se 

mostrou interessado em dar andamento ao pleito. Em aparte o Vereador Gilmar 



Angelo Martinazzo destacou que quando uma empresa se instala às margens de 

uma rodovia, ela é quem deve realizar as obras de acesso, por isso foi sugerido 

reunir-se com a Cotrisal (Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda) e empresas 

novaboavistenses sobre a possibilidade de haver uma parceria entre estas para 

a construção do trevo, sendo que o DNIT (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes) entraria com o asfalto, que é a parte mais cara. O 

Vereador André Barp pediu ao Secretário Eder Knob reparos nos passeios 

públicos da cidade, solicitação de vários munícipes. Pediu atenção do mesmo 

secretário para a questão da luz pública na Rua Cláudio Andrioli, que está 

totalmente sem iluminação. Pediu luz pública em frente ao ginásio da Linha 

Perau Baixo. Em frente à residência do munícipe Luiz Antônio Taglieber quase 

toda a rua está às escuras. Ainda solicitou a realocação da iluminação em frente 

ao Posto Schneider, que desde as obras realizadas há uma mês e meio ainda 

não foi reinstalada. Destacou que há mais de um ano está pedindo a instalação 

de iluminação em frente a agroindústria de Danilo Barp, pedido que ainda não 

foi realizado. Parabenizou as equipes de Lajeado Boa Vista, Linha Maneador e 

da Sede Municipal pela conquista dos Jogos Rurais. O Vereador André Barp 

destacou que está recebendo muitas reclamações da população sobre as diárias 

da administração municipal. Disse que Prefeito e Secretária da Saúde receberam 

valores elevados a título de diária, sendo que duas viagens deixaram o 

parlamentar preocupado. André Barp disse que o Prefeito Municipal foi em uma 

“Feira de Tapetes e Artefatos de Couro” em Lindolfo Collor/RS no final de 

semana, sendo que Nova Boa Vista/RS não possui nenhuma ligação com a 

indústria de couro. A Secretária da Saúde participou de evento sobre 

“Espiritualidade e Reiki” no final de semana em Porto Alegre/RS, sendo que 

essas atividades não são de competência do Posto de Saúde. O Vereador André 

disse que ouviu comentários que os diversos cursos realizados por esta 

administração é para fazer corretamente aquilo que estava errado nas 

administrações passadas, o que não é verdade, pois todas as administrações 

anteriores tem suas contas aprovadas no TCE (Tribunal de Contas do Estado). 

André teme que o real motivo de tantas viagens é apenas para receber diárias, 

por isso fez uma recomendação para implantar um sistema de ressarcimento, 

onde serão pagas apenas as despesas realmente comprovadas, que geraria uma 

enorme economia aos cofres públicos, com mais recursos para serem investidos 

na população. Se houver bom senso, sua recomendação será atendida. O 

Vereador preocupa-se porque o PPA (Plano Plurianual) prevê para o ano de 



2020 (dois mil e vinte) R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) de recurso livre 

para investimentos, o que é preocupante para os próximos administradores. 

Criticou a demora da administração para adequar o Orçamento da Secretaria da 

Saúde que garante a destinação dos valores constantes das emendas 

impositivas da Câmara Municipal. André disse que esse dinheiro é importante 

para a população e que não há nenhum impedimento, basta uma pequena 

adequação do orçamento. O Vereador disse que está exercendo a sua função e 

seguirá cobrando a administração para que tudo ocorra da melhor forma, pois 

quer o crescimento do município e o melhor para a população novaboavistense. 

Disse que com dinheiro público não se brinca. Concluiu o Vereador André Barp. 

SUPLENTE DE VEREADOR LAURI KLEIN – Bancada do PTB: Cumprimentou a 

todos e retomou alguns pedidos, agora ao Chefe de Obras, que não foram 

atendidos na outra vez em que assumiu a vaga na Câmara de Vereadores. Pediu 

reparos em bueiros na antiga divisa entre Chapada e Nova Boa Vista, que 

desprenderam-se. Pediu a emenda dos bueiros próximos à residência de Ivanir 

Blau, local perigoso que necessita melhorias.  Pediu melhorias na ponte da 

estrada próxima à propriedade de Anselmo Zwirtes, assim como a subida da 

estrada, que está bastante ruim. Na estrada que dá acesso à propriedade de 

Gilberto Zwirtes o bueiro está trancado. Na comunidade de Linha Cachoeirinha 

pediu o conserto da iluminação pública, pois várias lâmpadas estão queimadas. 

Deixou parabéns à todas as comunidades que participaram dos Jogos Rurais, 

dizendo que é muito importante cultivar essa tradição. Parabenizou aos 

organizadores e agradeceu e parabenizou as lideranças do interior, porque é 

importante resgatar a história. Parabenizou todos os agricultores pela boa safra 

da soja em 2018 (dois mil e dezoito), pois todos estão contentes com os 

números alcançados. Lauri disse que há anos atrás nos estados mais 

desenvolvidos a produção era maior, porém a tecnologia foi avançando e os 

pequenos agricultores passaram a ter acesso, ampliando a produção que hoje 

chega em 60 (sessenta), 70 (setenta) sacas por hectare. Desejou que a produção 

aumente a cada ano. Desejou também que o tempo colabore com os 

agricultores, que agora esperam uma boa chuva para o plantio de aveia e 

pastagens de inverno. Destacou que o ano não fui muito bom para a produção 

leiteira, mas é importante que os produtores sigam na luta que certamente o 

futuro será cada vez melhor. Concluiu o Vereador Lauri Klein. SUPLENTE DE 

VEREADORA ADRIANA KLEIN WOLFART – Bancada do PP: Saudou a todos e 

iniciou seu pronunciamento agradecendo o vereador Ido José Fritzen pela 



cedência do espaço para que pudesse trazer as reivindicações de sua 

comunidade à Câmara de Vereadores. Relatou a participação em uma palestra 

na cidade de Sarandi/RS juntamente com a Secretária de Educação e algumas 

professoras sobre a Conferência Intermunicipal de Educação. Com a 

participação de 11 (onze) municípios da região. O Palestrante foi o Professor 

Darci Bueno da Silva, cuja palestra objetivava a consolidação do Sistema 

Nacional de Educação e o Plano Nacional da Educação. Na oportunidade foram 

escolhidos representantes regionais que participaram da Conferência Estadual. 

Destacou a realização de um dia diferente de divertimento entre as 

comunidades de Nova Boa Vista com a realização dos Jogos Rurais. Parabenizou 

o Clube do Lar, a Comunidade de Linha Maneador, a EMATER e a Secretaria da 

Agricultura pela bela iniciativa. Solicitou a todas as comunidades que participem 

no próximo ano, evento que será realizado na sede do município. Agradeceu a 

comunidade de Lajeado Boa Vista, parabenizando o empenho de todos para a 

conquista do primeiro lugar. Pediu, em nome do munícipe José Wagner 

melhorias na entrada da propriedade dessa família, que foi pedido no ano 

passado e ainda não foi atendido, disse que nos vizinhos as melhorias foram 

realizadas, sendo que aquela propriedade produz leite e o trânsito de 

caminhões é intenso. Pediu uma atenção especial do Chefe de Obras. Concluiu a 

Vereadora Adriana Klein Wolfart. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada 

do PT: Saudou a todos especialmente os suplentes Adriana Wolfart e Lauri Klein 

que assumem como suplente de vereadores. Agradeceu em nome do Poder 

Legislativo a todos que participaram da 3ª (terceira) edição dos Jogos Rurais, 

que é muito importante pela integração e pela brincadeira, retratando o 

trabalho do dia a dia da população. Disse que é importante que se mantenha a 

tradição e a existência de brincadeiras saudáveis que fazem voltar às épocas 

boas do passado. Quanto às licenças ambientais comentadas pelo Vereador 

Neuri Staggemeier, disse que o assunto é muito importante, porque trata das 

atividades de quem produz o alimento para toda a população. Acredita que 

muitas Leis criadas prejudicam os pequenos produtores, por isso pediu que as 

autoridades tomem cuidado e conheças a vida dos pequenos trabalhadores, 

para evitar de causar-lhes maiores contratempos. Em aparte o Vereador Neuri 

Staggemeier solicitou que a Câmara de Vereadores encaminhe Ofício à AMZOP 

(Associação dos Municípios da Zona da Produção) para que, todos os municípios 

em conjunto, procurem o CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente) 

para reverter essa situação criada pela Resolução 372/2018. É muito triste o que 



acontece, pois tudo estava bem quando era feito pelo município, não haviam 

motivos para mudanças. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que o meio 

ambiente é uma questão de consciência.  Relembrou que no período em que foi 

Secretário da Agricultura recebeu várias denúncias sobre poluição do Rio 

Maneador, sendo que o técnico vistoriou o rio e encontrou muito esgoto sendo 

descartado de forma incorreta. Realizaram um acordo para solução do 

problema, com a realização de uma campanha nas escolas, inclusive com 

premiações. Acredita que deve ser realizado um trabalho de conscientização 

com as crianças, porque é mais importante prevenir do que penalizar. O 

Vereador Diogene Biegelmeier disse que serão tomadas as medidas quanto a 

poluição dos rios. Quanto à roçada das beiradas dos matos, essa é uma 

atividade que não deveria causar preocupação aos agricultores. O vereador 

ainda criticou que muitas coisas o agricultor não pode faze, mas se pagar, daí 

pode, sendo que o problema não é o meio ambiente e sim o pagamento da 

tarifa. Disse que o Poder Legislativo fará o possível para evitar prejuízos aos 

agricultores. Destacou a viagem dos vereadores à Cruz Alta/RS solicitando a 

construção do trevo de acesso ao município. Diogene disse que está sendo 

construída uma terceira pista bem próxima ao local onde seria o trevo, trecho 

que é bastante perigoso e que o acostamento está em péssimas condições. Em 

aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que foi feito o pedido para 

melhorias do acostamento. Disse ainda que certo dia, voltando de Passo Fundo, 

parou e conversou com o Engenheiro da Obra, solicitando o conserto do 

acostamento, oportunidade em que foi informado que só podem atender o 

pedido com o aval do engenheiro chefe do DNIT (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes). Gilmar acredita que é desumano o que estão 

fazendo. O Presidente do Poder Legislativo Vereador Diogene Biegelmeier pediu 

à Secretaria de Obras a limpeza da Rua Felipe Werlang, resolvendo a questão da 

poeira nas casas de quem ali reside. Pediu uma solução para a questão do 

escoamento da água, onde alguns bueiros trancam e a terra fica represada na 

rua, inclusive na parada de ônibus. 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. 

VEREADOR ILDO COVER da Bancada do PMDB não fez uso da palavra. 

VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO da Bancada do PTB 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 027/2018: “Dispõe sobre a 

concessão de abono salarial aos Agentes Comunitários de Saúde, vinculados à 

equipe de Estratégia de Saúde da Família – ESF, repassado pelo Governo 

Federal”. 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 028/2018: “Abre Créditos 

Suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. O Vereador André Barp solicitou que os Projetos de Lei Nº 

028/2018 e 030/2018 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 030/2018: “Abre Crédito Especial no orçamento do 

município, indica recursos e dá outras providências”. Os pareceres das 

comissões referentes aos Projetos de Lei Nº 028/2018 e 030/2018 foram 

favoráveis ao presente projeto. Em discussão: não houve e em Votação, 

resultando: APROVADOS por UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 029/2018: “Implanta o Núcleo de Apoio à Estratégia de Saúde da 

Família (NASF) no Município de Nova Boa Vista, e dá outras providências”. Os 

pareceres das comissões foram favoráveis ao presente projeto. Em discussão: 

não houve e em Votação, resultando: APROVADO 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 08-05-2018 (oito de maio de 

dois mil e dezoito) Os trabalhos foram dirigidos pelos Vereadores: Diogene 

Biegelmeier – Presidente e Ildo Cover – Secretário (designado para o ato). Eu 

Ildo Cover, determinei que fosse lavrada a presente Ata que depois de Aprovada 

vai assinada pelo Presidente e por mim. 

         

           Diogene Biegelmeier                  Ildo Cover 

   Presidente do Poder Legislativo          Secretário (designado para o ato) 


