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Ata nº 002/2020 da Segunda Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte (03-03-

2020). Na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, às dezenove 

horas, estiveram presentes os seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Cleber 

Badin, Ildo Cover, André Barp, Luiz Desingrini, Ido José Fritzen, Sandro Simon, 

Diogene Biegelmeier e a suplente Marli Hahn, devido ao pedido de licença para 

tratamento de saúde do vereador titular Gilmar Angelo Martinazzo. 

Constatando a existência de quorum o Senhor Presidente, Vereador Ido José 

Fritzen, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da 

presente Sessão. De imediato convidou o Secretário da Mesa designado para o 

ato, Vereador Diogene Biegelmeier para fazer a leitura de um texto da Bíblia 

Sagrada. O Presidente colocou à disposição dos Vereadores a Ata nº 001/2020 

da Sessão Ordinária do dia onze de fevereiro de dois mil e vinte (11-02-2020), 

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 001/2020; 

Recomendação Nº 002/2020; Pedido de Informação Nº 003/2020. Após passou-

se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes 

Vereadores: VEREADOR LUIS DESINGRINI – BANCADA DO PTB: Não fez uso da 

palavra; VEREDOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Cumprimentou a 

todos e disse ser com satisfação que usa a tribuna para informar a comunidade 

sobre os trabalhos realizados enquanto membro da Câmara de Vereadores. 

Deixou votos de pesar pelo falecimento do Sr. Luis Carlos Badin, pai do 

Vereador Cleber Badin, que foi um grande amigo e também servidor público 

municipal. Comunicou que já estão sendo britadas as pedras a serem utilizadas 

para recuperação da estrada da comunidade de Linha Mirim. Destacou que o 

britador estava fazendo a preparação da pedra rachão para a construção dos 

asfaltos. Em aparte o Vereador Sandro Simon disse que realizou esse pedido na 

última Sessão Ordinária, assim como o realizou diretamente ao Secretário de 

Obras, juntamente com a diretoria do Esporte Clube Juvenil, tendo em vista que 

referido clube será sede da realização da partida final do Campeonato Municipal 

de Futebol de Campo, evento que espera grande presença de público. O 



Vereador Neuri Staggemeier também explicou à população que a Secretaria de 

Obras enfrenta dificuldades com o fator climático, pois os períodos de estiagem 

são impróprios para a colocação de brita, sendo que o caminhão pipa da 

secretaria é pequeno. Neuri disse que o serviço precisa ser feito com calma, pois 

pedras soltas deixam a estrada perigosa. Pediu ao Prefeito Municipal a 

colocação de asfalto e drenagem em algumas vertentes nos arredores da Casa 

Mortuária e do Cemitério de Nova Boa Vista/RS, uma obra importante para toda 

a comunidade que utiliza este espaço. Pediu mais uma vez melhorias na estrada 

e residência de Jurema Furini, na Linha Perau, que encontra dificuldades para 

sair de casa. Manifestou alegria e satisfação por conseguir o registro do terreno 

e averbação do Salão Ecumênico das Comunidades de Linha Caúna. Falou da 

dificuldade encontrada e dos diversos detalhes que se deve cumprir para dar 

andamento nos serviços públicos, pois são muitos documentos exigidos, sendo 

sua maioria de datas remotas. Disse que todos sabem como certas coisas 

aconteceram, mas que para realizar o registro é preciso provar, sendo esta a 

dificuldade. Agradeceu as diretorias das duas comunidades pela confiança. Em 

aparte o Vereador Ildo Cover disse conhecer essas dificuldades, sendo que na 

Comunidade de Linha Maneador Baixo o procedimento ainda não chegou ao 

fim. Falou que dá muita correria, além da necessidade de um grande 

investimento financeiro. Se soubesse que era tão difícil, nem teria dado início ao 

processo. O Vereador Neuri Staggemeier prosseguiu explicando que a 

Comunidade de Linha Caúna pretendia repassar o salão para o Poder Público, 

mediante comodato, para que este pudesse realizar os investimentos 

necessários. Disse que, pelo entendimento da Assessoria Jurídica do Poder 

Legislativo, os investimentos só são possíveis se, ao invés do contrato de 

comodato, seja realizada uma doação, por isso o Projeto de Lei Nº 017/2019 

permanece em tramitação junto ao Poder Legislativo. Convidou a todos para a 

Tarde de Campo a ser realizada no dia 13-03-2020 (treze de março de dois mil e 

vinte), na propriedade de Maria Fritzen na Linha Maneador. Disse ver com bons 

olhos o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Nº 016/2020 que: 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa 

Econômica Federal – CEF, até o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

no âmbito do programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento, na modalidade apoio financeiro destinado à aplicação em despesa 

de capital, dá outras providências”. Explicou que a administração municipal 



pretende a utilização de metade deste valo para construção de asfalto na cidade 

e a outra metade para ampliar os trechos de asfalto nas comunidades do 

interior. Pediu à todos os Vereadores que possam ser favoráveis a esta 

proposição, que é muito importante para levar melhorias para a população, 

principalmente do interior, que necessitam melhores condições de vida, com 

boas estradas e bom sinal de telefone e internet. Concluiu o Vereador Neuri 

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

palavra; VEREADOR ILDO COVER – Bancada do MDB: Saudou a todos e disse 

que conversou com o Prefeito Municipal, solicitando a substituição de lâmpadas 

queimadas da iluminação pública no trecho compreendido da prolongação da 

Avenida Jacob Wagner Sobrinho até o Trevo José Panizzi, um pedido recorrente 

da população tendo em vista o grande número de pedestres que utilizam o 

trecho para fazer caminhadas. Comentou que fez uma Recomendação ao Poder 

Executivo, em especial à Secretaria da Educação para a realização de um passeio 

ciclístico em Nova Boa Vista/RS, à exemplo do município vizinho Sarandi/RS. 

Disse que isso seria importante pois é necessário conscientizar e habituar a 

comunidade ao uso da bicicleta, que além de saudável não polui o meio 

ambiente e gera economia de combustível. Deixou votos de pesar aos familiares 

de Maria Lurdes Weber, dizendo que todos devemos estar preparados pois a 

morte faz parte da vida humana. Deixou pesar aos familiares do amigo Luis 

Carlos Badin, com quem jogou muitas partidas de futebol, mantendo uma 

parceria muito grande. Reforçou o pedido para instalação de placas indicativas 

no interior, porque está se aproximando as festividades da semana do 

município, em que Nova Boa Vista/RS receberá muitos visitantes. Concluiu o 

Vereador Ildo Cover; VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: 

Cumprimentou todos e iniciou seu pronunciamento agradecendo aos amigos, 

familiares, vizinhos, à toda a equipe da Secretaria da Saúde, a Liga de Combate 

ao Câncer, todos os médicos e funcionários do Hospital São Vicente de Paulo de 

Passo Fundo/RS, a casa Serv Pref, Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de 

Nova Boa Vista/RS, agradeceu ao Coral da Terceira Idade e todos que deixaram 

uma mensagem de solidariedade pelo falecimento do seu pai, Sr. Luis Carlos 

Badin. Disse que é muito difícil perder um ente querido, mas é preciso deixar 

tudo nas mãos de Deus. Falou do Projeto de Lei do Poder Executivo Nº 

016/2020, que busca a autorização para a contratação de operação de crédito 

no âmbito do Programa FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao 



Saneamento). Cleber comentou que, na outra vez que um projeto semelhante 

foi apreciado pela câmara, desejou que, no futuro, pudessem surgir novas 

oportunidades. Desta vez, explicou Cleber Badin, a intenção é a construção de 

asfalto tanto no interior quanto na cidade, um investimento de até R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais). Acredita que toda a população é favorável 

a esse belo investimento, por isso manifestou sua posição pela aprovação do 

mesmo. Convidou a todos para a rodada final do Campeonato Municipal de 

Futebol de Campo no dia 07-03-2020 (sete de março de dois mil e vinte) no 

Campo do Esporte Clube Juvenil de Linha Mirim. Disse que certamente será um 

espetáculo, informando que fora realizada a contratação de árbitro federado, o 

Sr. Anderson Daronco. Cleber agradeceu e elogiou a administração pelos 

investimentos no esporte, destacando que pela primeira vez foram contratados 

árbitros federados para as duas partidas da rodada final. Falou das atividades da 

Casa do Artesão, que está participando da Expodireto Cotrijal 2020 (dois mil e 

vinte), convidando toda a população a participar da feira e visitar o estande da 

Casa do Artesão de Nova Boa Vista/RS. Convidou a comunidade regional a 

participar das festividades alusivas ao aniversário do município, que iniciou com 

o dia esportivo na Linha Jaboticaba realizado em 01-03-2020 (primeiro de março 

de dois mil e vinte), seguindo com a abertura oficial da Semana do Município, a 

se realizar dia 08-03-2020 (oito de março de dois mil e vinte) na Linha 

Cachoeirinha; a Tarde de Campo dia 13-03-2020 (treze de março de dois mil e 

vinte) na Linha Fritzen; jantar da Etnia Italiana dia 14-03-2020 (quatorze de 

março de dois mil e vinte) em comemoração aos 28 (vinte e oito) anos do 

município; torneio de bolãozinho em Linha Jaboticaba dia 15-03-2020 (quinze 

de março de dois mil e vinte); Sessão Solene da Câmara Municipal no dia 20-03-

2020 (vinte de março de dois mil e vinte); e no dia 04-04-2020 (quatro de abril 

de dois mil e vinte) Encontro Intermunicipal de Mulheres no Município de Barra 

Funda. Destacou a chegada de 04 (quatro) carroções tombadores que irão 

colaborar com os grupos da patrulha agrícola. Outro investimento importante 

da administração é a aquisição de uma nova draga, que está em processo de 

licitação. Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR ANDRÉ BARP – 

Bancada do PP: Cumprimentou a todos e iniciou agradecendo pela 

oportunidade de estar à frente do Partido Progressista (PP) de Nova Boa 

Vista/RS, que tem realizado diversas reuniões para debater questões que 

envolvem o futuro do município. Acredita na necessidade de buscar o bem 



comum e fazer o Nova Boa Vista/RS crescer cada vez mais. Disse que o PP 

sempre esteve presente nos 28 (vinte e oito) anos do município, muitas vezes 

como coadjuvante, mas sempre pensando no melhor para a comunidade. 

Convidou a todos para participar das festividades de aniversário do Município, 

durante o mês de março, especialmente o Encontro de Corais em Linha 

Cachoeirinha, onde será realizada a inauguração das ampliações do Ginásio, 

obra realizada com verbas provenientes de emenda parlamentar do deputado 

Covatti Filho. Também está quase concluída a obra no Ginásio de Linha Perau, 

realizada com emenda deste mesmo parlamentar. O Vereador parabenizou o 

Ministério Público (MP) e o Supremo tribunal Federal (STF) pelo processo 

impetrado contra o presidente do PP (Partido Progressista) Ciro Nogueira. 

André Barp (Tchola) disse que tem pessoas boas e ruins em todos os partidos, 

acreditando que quem roubou precisa pagar pelo que fez. Convidou a todos 

para a rodada final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo no dia 08-

03-2020 (oito de março de dois mil e vinte) no campo do Esporte Clube Juvenil 

de Linha Mirim. Disse que será um belo espetáculo, com jogos muito 

disputados, além da arbitragem realizada por árbitro da Federação Gaúcha de 

Futebol. O Vereador André Barp solicitou à administração que, no próximo ano, 

inicie o campeonato antes, para não coincidir com os eventos de comemoração 

do aniversário do município, possibilitando a realização dos jogos aos domingos, 

o que aumentaria a quantidade de público. Também acredita na necessidade de 

criar regras para incentivar a juventude a jogar futebol. Falou que na categoria 

aspirantes é preciso que, no mínimo, estejam jogando 03 (três) jogadores 

abaixo de 18 (dezoito) anos. Além disso, não é possível permitir que os times 

que não classificam na categoria principal transfiram os jogadores desta para a 

categoria inferior. Quando o campeonato municipal era fechado, a estruturação 

dos times era melhor, além da saúde financeira dos clubes, pois os 18 (dezoito) 

atletas de fora que participam do campeonato irão receber juntos 

aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Acredita que é preciso 

tomar cuidado para o esporte no município não acabar. Informou a população 

sobre as emendas impositivas da Câmara Municipal para auxílio em exames e 

consultas junto ao posto de saúde, valor de aproximadamente R$ 107.000,00 

(cento e sete mil reais). Falou que muitos munícipes estão recebendo este 

auxílio sem saber que se trata de recursos da Câmara de Vereadores. 

Parabenizou a comunidade da Caúna pela legalização das escrituras do ginásio 



de esporte, o que viabilizará o recebimento de verbas públicas para geração de 

melhorias para a comunidade. Acredita que é preciso fazer o possível para 

melhorar o interior cada vez mais. Concluiu o Vereador André Barp. VEREADOR 

DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Cumprimentou a todos iniciou 

prestando solidariedade ao colega Vereador Cleber Badin pela perda de um 

ente querido dizendo que é uma dor muito grande e que demora a passar, 

porém é algo natural e todos devemos estar preparados. Pediu que a Secretaria 

de Obras busque a solução do problema da ponte da Linha Fritzen, local que 

está muito perigoso, pois o capim está tomando conta e fechando o barranco 

que está caindo. Acredita que é preciso haver urgência porque podem 

acontecer graves acidentes nesse local. Em aparte o Vereador Ido José Fritzen 

disse que já realizou esse pedido, sendo que nada foi feito. Falou também que, 

tendo em vista o início da safra da soja, o local terá trânsito de máquinas e 

caminhões pesados, o que aumenta o perigo de desmoronamento. Disse que 

esteve olhando o local e percebeu que está oco, podendo cair a qualquer 

momento. O Vereador Diogene Biegelmeier também pediu a recuperação da 

estrada da Linha Fritzen, que está bastante ruim. Comentou sobre a emenda 

repassada ao Hospital Comunitário de Sarandi/RS pelo Deputado Dionilso 

Marcon, no valor de R$ 170.000,00 para custeio de saúde. Uma conquista do 

Partido dos Trabalhadores de Nova Boa Vista/RS, Barra Funda/RS e Sarandi/RS. 

Diogene disse que o hospital de Sarandi/RS é muito utilizado pela população dos 

municípios vizinhos, além de que todo investimento realizado em saúde precisa 

ser comemorado. Agradeceu a todos que participaram dessa conquista, 

especialmente ao Deputado Marcon que destina emendas anualmente para o 

Município de Nova Boa Vista/RS crescer e se desenvolver. Concluiu o Vereador 

Diogene Biegelmeier. VEREADOR 3ª FASE DA SESSÃO: ORDEM DO DIA. O 

Senhor Presidente solicitou ao Agente Legislativo para que fizesse a leitura dos 

Projetos, bem como ao Assessor Jurídico para emitir parecer quanto aos 

aspectos técnicos e jurídicos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 014/2020: 

“Abre Créditos Especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente 

projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi posto em votação, 

resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 015/2020: “Abre Créditos Suplementares no orçamento do 

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



comissões foram favoráveis ao presente projeto. Em discussão: Não houve. 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 016/2020: 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa 

Econômica Federal – CEF, até o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

no âmbito do programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento, na modalidade apoio financeiro destinado à aplicação em despesa 

de capital, dá outras providências”. Os pareceres das comissões foram 

favoráveis ao presente projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi 

posto em votação, resultando REJEITADO POR MAIORIA DE VOTOS, sendo 05 

votos contrários e 04 votos favoráveis. Questão de Ordem: O Vereador Neuri 

Staggemeier solicitou ao Presidente para fazer constar em ata a votação 

individual de cada vereador: Vereador Cleber Badin: Favorável; Vereador Neuri 

Staggemeier: Favorável; Vereador Ildo Cover: Favorável; Vereador Diogene 

Biegelmeier: Contrário; Vereadora Marli Hahn: Contrária; Vereador Sandro 

Simon: Contrário; Vereador André Barp: Contrário; Vereador Luiz Desingrini: 

Favorável; Vereador Ido José Fritzen (voto minerva): Contrário. PROJETO DE LEI 

DO LEGISLATIVO Nº 003/2020: “Autoriza a inclusão no texto das Leis 

sancionadas e promulgadas e nos Decretos Legislativos o nome do vereador 

autor do projeto”. Os pareceres das comissões foram desfavoráveis ao presente 

projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi posto em votação, 

resultando REJEITADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO Nº 005/2020: “concede o “Título de Cidadão Emérito” de Nova 

Boa Vista ao Sr. Verno Fink”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao 

presente projeto. Em discussão: Não houve. Após, o Projeto foi posto em 

votação, resultando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE DA 

SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador André Barp: Explicou o motivo pelo 

voto contrário ao Projeto de Lei do Executivo Nº 016/2020 dizendo que a Lei 

1033 fala sobre contribuição de melhoria, sendo que toda obra financiada deve 

gerar o pagamento dessa contribuição. Falou que a comunidade não sabe disso 

e, certamente sua cobrança vai gerar surpresa. Disse que, certamente, se for 

encaminhado um Projeto dessa natureza a ser pago com recursos livres o 

Vereador André disse que será favorável. Em ato contínuo, o Presidente 

Vereador Ido José Fritzen 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 próxima Sessão Ordinária, no dia 

10-03-2020 (dez de março de dois mil e vinte) Os trabalhos foram dirigidos 

pelos Vereadores: Ido José Fritzen – Presidente e Sandro Simon – vice-

Presidente. Eu Sandro Simon, determinei que fosse lavrada a presente Ata que 

depois de Aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim. 

 

 

 

                  Ido José Fritzen                             Sandro Simon 

   Presidente do Poder Legislativo               Vice-Presidente 


