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Ata Nº 019/2019 da Décima Nona Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos onze dias do mês de novembro de dois 

mil e dezenove (11-11-2019). Na Câmara Municipal de Nova Boa Vista/RS, às 

dezenove horas (19h00min), reuniram-se os seguintes Vereadores: Neuri 

Staggemeier, Ildo Cover, André Barp, Gilmar Angelo Martinazzo, Cleber Badin 

e Ido José Fritzen e os suplentes Adriana Klein Wolfart, Lauri Klein e Marli 

Hahn face aos pedido de afastamento dos Vereadores titulares Sandro Simon, 

Diogene Biegelmeier e Luiz Desingrini, respectivamente. 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 designado para o ato, Vereador Ildo 

Cover para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. O Presidente, Vereador 

André Barp, colocou à disposição dos Vereadores a Ata Nº 018/2019 da Sessão 

Ordinária do dia vinte e dois de outubro de dois mil e dezenove (22-10-2019), 

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 18/2019; 

Recomendação Nº 19/2019; Pedido de Informação Nº 004/2019; Pedido de 

Informação Nº 005/2019. 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: 

Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR ILDO COVER – Bancada do 

MDB: Cumprimentou a todos e iniciou pedindo ao Secretário de Obras realizar a 

limpeza da terra acumulada sobre a Rua da Madeira e sobre a Avenida dos 

Imigrantes. Pediu melhorias na estrada da comunidade de Linha Maneador 

Baixo, nas proximidades da propriedade de Jaime Milani, onde há dificuldade de 

transito nos dias de chuva. Reforçou o pedido para a recuperação do pátio da 

propriedade do munícipe Romeu Meurer. Tendo em vista o trabalho realizado 

em prol de melhorias na produção de leite no município, embora não tenham 

sido alcançadas a maioria das solicitações, destacou que segue batalhando, 

pesquisando e trabalhando para compreender porque o leite importado é mais 

barato do que o brasileiro. Disse que o Brasil é o 5º país com a maior produção 

agrícola, se comparado aos países integrantes da União Européia. Falou que de 



acordo com a Ministra Tereza Cristina, em nosso país não há subsídio aos 

produtores, enquanto nos Estados Unidos da América há 110.000.000.000,00 

EUR (cento e dez bilhões de euros) e nos demais países integrantes deste grupo 

econômico há 72.000.000.000,00 EUR (setenta e dois bilhões de euros). Por isso 

o Brasil passa por dificuldades na economia. Por isso o povo não tem mais 

poder de compra. O Vereador Ildo Cover acredita que há necessidade de 

investir na agricultura, pois ela gera emprego e renda. Assegurou que a 

agricultura é uma ferramenta de superação de crises, que falta interesse por 

parte dos governantes. Pediu encaminhamento de votos de pesa a família de 

Irga Schmitz como forma de homenagem aos trabalhos prestados em prol da 

comunidade. Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – 

Bancada do PP: Não fez uso da palavra; VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – 

Bancada do PDT: Saudou a todos, especialmente os suplentes Marli Hahn e 

Lauri Klein pelo retorno à Câmara Municipal. Comentou sobre os danos 

causados nas estradas devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias. 

Pediu o patrolamento das estradas da Linha Caúna, do morro nas proximidades 

da propriedade do munícipe Milton Previatti, a estrada que liga esta 

comunidade à Linha Jaboticaba e Acampamento, todas em péssimas condições. 

Pediu melhorias no travessão entre as Linhas Tijolo e Linha Barraca, perto da 

propriedade do munícipe Milton Dreher. Pediu o patrolamento do travessão 

próximo à propriedade de Darci Eckert sentido à Linha Gabriúva. Pediu 

colocação de brita na estrada da Linha Mirim. Pediu ensaibramento da estrada 

de acesso à residência do munícipe José Reisdorfer em Linha Jaboticaba. O 

Vereador Neuri Staggemeier também comentou sobre a necessidade de 

substituição de lâmpadas queimadas da iluminação pública, tanto na cidade 

quanto no interior, sendo que foi informado pelo Secretário de Finanças Eder 

Knob que o serviço será realizado nos próximos dias, para dar melhores 

condições aos moradores, melhorando também o aspecto do município. 

Parabenizou o Coral São José de Linha Maneador pelos 90 (noventa) anos de 

existência, relembrando os desafios enfrentados pelos seus idealizadores, assim 

como dos demais corais existentes no município. Sabe das dificuldades pois seu 

pai fora regente dos corais Lyra de Linha cachoeirinha e 25 de Julho de Atiaçu, 

ambos por um período de 33 (trinta e três) anos, deslocando-se a pé, à cavalo e 

de bicicleta, muitas vezes sem nenhuma remuneração. Elogiou o empenho de 



todos os coralistas, por todo o serviço voluntário prestado para a comunidade. 

Parabenizou o Coral São José pela gravação do CD, convidando toda a 

comunidade a participar do seu lançamento, que realizar-se-á no dia 23-11-

2019 (vinte e três de novembro de dois mil e dezenove). O Vereador Neuri 

Staggemeier comentou sobre a PEC Nº 188/2019 que prevê a reincorporação 

dos municípios com até 5.000 (cinco mil) habitantes cujo produto da 

arrecadação dos impostos municipais seja inferior a 10% (dez por cento) da sua 

receita total. O Vereador afirmou que isto demonstra falta de informação e 

conhecimento da prosperidade destes municípios. Disse que repudia certas 

declarações da imprensa, que certamente desconhece a realidade das 

comunidades, onde o povo é bem tratado, com saúde e educação de qualidade. 

Pediu a edição de uma nota de repúdio ao Congresso Nacional falando da 

realidade enfrentada pelos municípios, para que estas pessoas tomem o devido 

conhecimento. Falou da luta de todas as pessoas para realizar a emancipação, 

do trabalho de todas as administrações, lamentando a edição de uma lei sem 

que houvesse consulta às pessoas que moram nestas cidades. Comprometeu-se 

a lutar pela não aprovação da PEC (Projeto de Emenda à Constituição), 

assegurando que vários deputados já manifestaram-se contrários à proposição, 

embora existam muitas negociações em andamento. Pediu encaminhamento de 

votos de Pesar à família de Amandio Petry. Concluiu o Vereador Neuri 

Staggemeier. VERADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Não fez uso da 

palavra; VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: 

Cumprimentou a todos especialmente aos suplentes Adriana Wolfart, Lauri 

Klein e Marli Hahn pelo retorno ao Legislativo. Comentou sobre um novo 

acidente acontecido na BR 386 próximo à ponte do Rio Turvo devido à 

instalação de câmeras de segurança. Falou que conversou com o Deputado 

Ronaldo Santini para que o mesmo intercedesse junto ao órgão competente 

para a retirada do equipamento, confundido pelos motoristas com um 

controlador de velocidade. Destacou que o acontecimento de vários acidentes 

neste local tem ocasionado custos ao próprio estado com o atendimento das 

vítimas nos hospitais da região, diminuindo ainda mais a disponibilidade de 

leitos hospitalares à comunidade. Disse estar surpreso com o não atendimento 

das Recomendações encaminhadas ao Poder Executivo. Falou que, desde o 

início da legislatura tem pedido com frequência a realização de reparos no 



acesso à Capela Mortuária. Em aparte o Vereador Lauri Klein disse que 

presenciou pessoas caminhando com dificuldade no pátio da capela mortuária 

pelo acúmulo de água, o que devia ser visto com outros olhos pela 

administração. Falou também da necessidade de instalar o britador em outro 

local, em consideração com as pessoas que estão sepultadas no cemitério 

municipal e com as suas famílias, devido à poeira que se acumula diariamente. 

Acredita que já se debate este problema há bastante tempo, que medidas já 

poderiam ter sido tomadas se houvesse sensibilidade e consideração dos 

responsáveis. O Vereador Gilmar Martinazzo disse que também pediu a 

construção de um acesso da Madeireria Ott ao estoque de madeiras, evitando o 

trânsito pela Rua Pôr-do-Sol, devido à sujeira que se acumula sobre o asfalto. 

Também já realizou várias Recomendações para a limpeza da Avenida Dos 

Imigrantes. Pediu o prolongamento do recuo construído na entrada da Linha 

Fritzen, junto ao acesso asfáltico municipal. Gilmar disse que suas 

recomendações tem a finalidade de gerar melhorias para a toda a comunidade, 

por isso seria importante a sua realização. O parlamentar também registrou a 

preocupação da comunidade com a construção do asfalto no interior, pela 

dificuldade de cruzamento de máquinas agrícolas e caminhões. Por isso, pediu a 

construção de recuos em pontos estratégicos, trazendo mais segurança para 

quem utilizará a pavimentação. Ainda recomendou a contratação de mais um 

servidor para atuar junto à Vigilância sanitária tendo em vista que o município 

receberá mais recursos devido a construção de novos prédios no município, o 

que ampliará o serviço. Gilmar destacou a necessidade de intensificar a 

verificação e combate aos focos de mosquitos, além de trabalhar de forma 

preventiva, preferencialmente junto às escolas demonstrando às crianças a 

importância da conscientização ambiental. Gilmar Martinazzo também acredita 

na necessidade de realizar a dedetização ainda no inverno, quando o mosquito 

está abrigado em bocas-de-lobo, facilitando o seu extermínio. Pediu novamente 

a convocação do Diretor da RGE (Rio Grande Energia) para debater sobre as 

constantes quedas de energia acontecidas em Nova Boa Vista/RS, o que é 

inaceitável. Além do incômodo que a falta de energia traz à comunidade, muitos 

equipamentos estão queimando, trazendo prejuízos aos usuários, que pagam a 

conta sempre em dia. Sobre a PEC 188/2019, que trata da extinção de 

municípios, foi informado por Deputados de a mesma não será aprovada. 



Destacou o desconhecimento da realidade dos municípios, onde há maior 

qualidade de vida para a população. Falou ser favorável ao encaminhamento de 

uma nota de repúdio, solicitando aos governantes que visitem os municípios e 

refaças os seus cálculos, verificando a qualidade de vida. Concluiu o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADORA ADRIANA KLEIN WOLFART – Bancada 

do PP: Saudou a todos e iniciou pedindo ao Secretário da Agricultura realizar a 

troca da máquina ensiladeira do Grupo de produtores de Linha Lajeado Boa 

Vista, que está bastante danificada. Pediu ao Secretário de Obras o 

ensaibramento das estradas da Linha Jahn e Linha Scheibe. Pediu o alargamento 

da estrada nas proximidades da propriedade do munícipe Eleandro Dalcin, uma 

curva fechada, estreita e de pouca visibilidade, que também necessita o corte 

de galhos de algumas árvores. Pediu melhorias em um bueiro na propriedade 

de Jairo Simon, que desmoronou.  Pediu melhorias na entrada da propriedade 

do munícipe Guido Wuttke, que necessita um alargamento. Pediu ao Poder 

Executivo para pôr em funcionamento o poço artesiano da comunidade de 

Linha Lajeado Boa Vista, um pedido constante desta comunidade, que trará 

enormes benefícios a todos. Pediu a indicação da via preferencial nas 

proximidades do cemitério municipal entroncamento das estradas que ligam 

Nova Boa Vista às comunidades de Linha Lajeado Boa Vista, Linha Cachoerinha e 

Linha Caúna. Pediu a instalação de placas para evitar acidentes neste local. 

Agradeceu pela oportunidade de participar da Câmara de Vereadores, que é um 

aprendizado muito grande. Concluiu a Vereadora Adriana Klein Wolfart. 

VEREADOR LAURI KLEIN – Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e iniciou 

dizendo que é bom estra a par dos assuntos d Câmara Municipal, podendo 

expor suas ideias e realizar seus pedidos. Disse estar contente em saber que 

serão realizadas as melhorias da iluminação pública, especialmente no interior, 

pedido que já foi realizado na outra oportunidade em que assumiu a vaga no 

Poder Legislativo. Pediu mais uma vez a instalação de um bueiro nas 

proximidades da sua propriedade na Linha Cachoeirinha, local que está bastante 

perigoso. Disse entender o acúmulo de serviço da Secretaria de Obras, porém 

pediu que seus pedidos sejam analisados com o devido cuidado. Concluiu o 

Vereador Lauri Klein. VEREADORA MARLI HAHN – Bancada do PTB: 

Cumprimentou a todos e iniciou pedindo a instalação e placas indicativas nas 

entradas da Linha Tijolo, um pedido realizado há bastante tempo ainda não 



atendido pela administração. Pediu o alargamento da estrada do travessão de 

Linha Tijolo, local bastante movimentado, principalmente nas épocas de plantio 

e de colheita. Destacou que, da forma como está, não é possível realizar o 

cruzamento entre máquinas e caminhões, causando transtornos para que 

necessita transitar neste trecho. Pediu o patrolamento da estrada na mesma 

comunidade, bastante danificada pelas fortes chuvas. Pediu a instalação de 

pedra brita. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que é preciso 

tomar muito cuidado com a limpeza das sarjetas, pois não adianta patrolar 

estradas sem dar a devida destinação para a água. Isso é fundamental para a 

conservação das estradas em boas condições de trafegabilidade. A Vereadora 

Marli Hahn disse que houve o patrolamento, porém com a primeira chuva a 

estrada voltou a deteriorar-se. Disse que muitos bueiros não dão a devida 

vazão, fazendo a água atravessar a estrada, criando enormes buracos.bPediu 

que a administração municipal estude a viabilidade de realizar o recolhimento 

do lixo no interior no mínimo a cada 03 (três) meses, pois as propriedades rurais 

sofrem muito com o acúmulo de lixo, ocasionando a proliferação de insetos, 

ratos, entre outros. Agradeceu ao Vereador Luiz Desingrini pela cedência da 

vaga por 30 (trinta) dias. Concluiu a Vereadora Marli Hahn. VEREADOR ANDRÉ 

BARP (TCHOLA) – Bancada do PP: Iniciou saudando e agradecendo a presença 

de todos, destacando que a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Lamentou 

o fato de que muitas das reivindicações da comunidade, que são levadas ao 

Poder Executivo através da Câmara não são atendidas. Acredita que todos os 

vereadores deveriam ter suas solicitações atendidas, à medida do possível, pois 

é obrigação de uma administração atender ao máximo as solicitações do povo, 

fazendo o município crescer cada vez mais. O Vereador André Barp (Tchola) 

falou que a população cobra muito os altos gastos do Poder Executivo com a 

concessão de diárias para viagens, muitas vezes sem qualquer perspectiva. Disse 

que não compreende o porquê de tantas viagens a Brasília/DF, sendo que 

recentemente foi divulgado que a destinação de emendas parlamentares aos 

município ocorrerá somente no mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte). Por 

isso o vereador pretendia a edição de um Projeto de Lei para extinguir as diárias 

dos cargos políticos, porém foi informado que tal medida, caso realizada, terá 

eficácia apenas no âmbito do Poder Legislativo, devido ao Princípio da 

Independência dos Poderes. Falou que esteve pleiteando a perfuração de 02 



(dois) novos poços artesianos, na Linha Furini e na Linha Cachoeirinha, para o 

que apenas basta a assinatura do representante do Município no termo de 

Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul. Falou que os poços podiam 

estar perfurados há mais de 30 (trinta) dias se houvesse interesse do Prefeito 

Municipal. Falou que, no início de novembro, após as chuvas, havia uma espessa 

camada de barro sobre o calçamento da Linha Perau, em frente as propriedades 

de Mário Colli e Ataídes Milani. Disse que aquela população clama por 

melhorias neste local há bastante tempo, sendo que tais pedidos não foram 

atendidos pelo Executivo. Pediu o patrolamento da estrada da Linha Colli, local 

que faz aproximadamente um ano que não recebe melhorias. Pediu melhorias 

na estrada da Linha Furini e no travessão de Linha Perau baixo, que estão em 

péssimas condições. Acredita que certas estradas nunca estiveram tão ruins 

como estão atualmente. Sobre a construção do asfalto no interior o Presidente 

do Poder Legislativo pediu que a população tome cuidado quando ouvir a 

informação de que as obras terão baixo custo. Disse que, além do asfaltamento 

propriamente dito, é preciso calcular os demais gastos envolvidos, como por 

exemplo o pagamento de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) com a 

contratação de horas-máquina de dois caminhões para puxar o material, além 

do serviço da própria Secretaria de Obras. Disse estar preocupado com a 

possibilidade de o Município de Nova Boa Vista/RS voltar a ser distrito, temendo 

pela instabilidade atual dos representantes em Brasília. Falou que o Governo 

pretende liberar R$ 7.000.000,00 (sete bilhões de reais) em emendas 

parlamentares para garantir a aprovação desta PEC (Projeto de Emenda 

Constitucional). Disse que a Câmara Municipal de Nova Boa Vista encaminhará 

nota de repúdio ao Congresso Nacional e lutará com todas as forças para Nova 

Boa Vista continuar sendo um município, crescendo e se desenvolvendo a cada 

instante. Convidou a todos para participar da audiência pública do Poder 

Legislativo para debater sobre o Projeto de Lei nº 093/2019, que “Estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Nova Boa Vista para o Exercício 

financeiro de 2020”, a se realizar no dia 26-11-2019 (vinte e seis de novembro 

de dois mil e dezenove), às 10h00min na Câmara Municipal de Vereadores de 

Nova Boa Vista/RS. Convidou a população em geral para participar do 

lançamento do primeiro CD do Coral São José de Linha Maneador, que necessita 

do apoio da população pelo belo trabalho que realiza. Convidou a população a 



participar das rodadas finais do campeonato municipal de futebol de salão de 

Nova Boa Vista/RS e das rodadas finais da 5ª (quinta) Taça Regional de 

Veteranos, evento que envolve 08 (oito) municípios da região, onde Nova Boa 

Vista disputará a rodada final contra o município de Pontão. Convidou a 

comunidade de Linha Perau Baixo para participar da Sessão Ordinária do poder 

Legislativo a se realizar no dia 26-11-2019 (vinte e seis de novembro de dois mil 

e dezenove) a parti das 19h00min. 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 090/2019: “Acrescenta 

meta no Plano Plurianual para o período 2018/2021, cria meta nas Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2019 e aberturas de créditos especiais no 

orçamento do município, indica recursos e dá outras providencias”. Em 

discussão: A Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social 

apresentou emenda modificativa alterando a ementa e o art. 3º, passando a ter 

a seguinte redação: EMENTA: Acrescenta meta no Plano Plurianual para o 

período 2018/2021, cria meta nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2019 e abertura de crédito especial no orçamento do município, indica recursos 

e dá outras providências. [...] Art. 3º. Fica aberto o seguinte crédito especial no 

orçamento municipal instituído pela Lei Municipal nº 1.983/2018 de 

28/12/2018, com a seguinte codificação: [...]. Os pareceres foram favoráveis. 

Em votação: aprovado por unanimidade de votos a emenda. Posto o Projeto em 

votação, com a emenda já aprovada, o mesmo resultou APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 091/2019: “Abre 

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

providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: 

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

092/2019: “Acrescenta meta no Plano Plurianual para o período 2018/2021, cria 

meta nas Diretrizes Orçamentárias l para o exercício de 2020 e dá outras 

providencias”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador Ildo Cover: Pediu que o Assessor Jurídico busque uma 

solução para a questão das emendas impositivas. 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 26-11-2019 

(vinte e seis de novembro de dois mil e dezenove) no Salão da Comunidade de 

Linha Perau, interior do Município de Nova Boa Vista/RS, 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                                  Ildo Cover 

   Presidente do Poder Legislativo              Secretário (designado para o ato) 


