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Ata nº 003/2020 da Terceira Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte (10-03-

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

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

Badin, Ildo Cover, André Barp, Luiz Desingrini, Gilmar Angelo Martinazzo, 

Sandro Simon, Diogene Biegelmeier e a suplente Marli Hahn, devido ao pedido 

de licença para tratamento de saúde do vereador titular Ido José Fritzen. 

Constatando a existência de quorum o Senhor Presidente (em exercício), 

Vereador Sandro Simon, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os 

trabalhos da presente Sessão. De imediato convidou o Secretário da Mesa, 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo para fazer a leitura de um texto da Bíblia 

Sagrada. O Presidente colocou à disposição dos Vereadores a Ata nº 002/2020 

da Sessão Ordinária do dia três de março de dois mil e vinte (03-03-2020), 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. Moção Nº 001/2020; Pedido de 

Informação Nº 004/2020. 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, especialmente o 

grande amigo Arnildo Knob, presente na Sessão Ordinária. Agradeceu a 

Secretaria de Obras e a Administração Pública Municipal pela colocação de 

britas na estrada da Linha Mirim, pedido realizado há bastante tempo. Pediu 

compreensão dos usuários pois a estiagem prejudica o serviço de patrolamento 

e compactação de estradas. Falou que ainda precisam ser melhoradas as 

estradas de Linha Jaboticaba, Linha Barraca, Linha Tijolo e o restante da Linha 

Caúna, que necessitam a colocação de pedra brita. Anunciou a chegada de 04 

(quatro) carroções forrageiros tombadores novos, para atender os grupos de 

Linha Mirim, Linha Comprida, Linha Barraca e Linha Caúna. Mais uma conquista 

da população de Nova Boa Vista, gerando facilidades para as comunidades. 

Pediu a troca de lâmpadas da iluminação pública na cidade e no interior, porque 

várias estão danificadas e queimadas, cuja troca trará um melhor visual para a 



cidade. Pediu à Secretaria de Obras a realização de “tapa-buracos” no acesso 

asfáltico municipal, para evitar problemas e gerar mais segurança ao trânsito 

desta via. Disse sentir tristeza e preocupação pelo momento de estiagem vivido 

pela comunidade novaboavistense e regional. Falou que haverá uma grande 

frustração da safra, o que aumentará as dificuldades enfrentadas pelos 

produtores rurais. Além da produção de grãos, o tempo também é bastante 

prejudicial à produção leiteira, pela falta de pastagem entre outros fatores. O 

Vereador Neuri Staggemeier explicou sobre os requisitos a serem preenchidos 

para a decretação de estado de emergência no município, sendo que em Nova 

Boa Vista não há falta de água potável, não devendo haver essa decretação 

neste momento. Convidou a todos para o dia de campo, no dia 13-03-2020 

(treze de março de dois mil e vinte), na propriedade de Maria Fritzen na Linha 

Maneador. Falou da importância da participação de todos os produtores pela 

necessidade de adquirir conhecimento para ter melhorias em sua produção. 

Convidou para o Jantar da Etnia Italiana no sábado dia 14-03-2020 (quatorze de 

março de dois mil e vinte) no Ginásio Padre Urbano Maldaner de Nova Boa 

Vista/RS. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier; VEREADOR GILMAR ANGELO 

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

COVER – Bancada do MDB: Saudou a todos especialmente o amigo Arnildo 

Knob dizendo que são bem-vindos os que vem prestigiar as Sessões Ordinárias 

do Poder Legislativo. Reforçou a fala do Vereador Neuri Staggemeier sobre as 

dificuldades enfrentadas pela comunidade com a falta de chuvas, acreditando, 

se não houverem melhoras, em breve será obrigatória a decretação de estado 

de emergência, para evitar maiores problemas aos agricultores quanto à 

necessidade de quitação das dívidas junto aos bancos. Disse que tem recebido 

diversas reclamações da comunidade e informações sobre os danos que a 

estiagem está causando. Acredita que poderão haver problemas sérios nos 

próximos dias. Compromete-se a permanecer alerta para o que for necessário. 

Destacou a realização da rodada final do Campeonato Municipal de Futebol 

Campo. Falou das equipes vencedoras, dizendo ficar honrado por participar da 

conquista da equipe de Linha Maneador Baixo (Gauchinho), time que ajudou 

desde o processo de fundação. Falou aos demais times que o importante é 

participar, sendo que em todas as disputas apenas um time é vencedor. Elogiou 

a grande presença de público desejando que assim continue, pois o esporte é 

muito importante para a comunidade, especialmente a juventude. Sobre as 



lâmpadas da iluminação pública da cidade, disse que já conversou com o 

Prefeito Municipal. Também pediu a instalação de lâmpadas nas proximidades 

da agroindústria Canto Doce até o Trevo José Panizzi. Pediu a troca de uma 

lâmpada nas proximidades da casa do munícipe Arnildo. Convidou a todos para 

o Jantar da Etnia Italiana do dia 14-03-2020 (quatorze de março de dois mil e 

vinte). Concluiu o Vereador Ildo Cover; VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do 

PDT: Cumprimentou todos e iniciou falando sobre o 27º (vigésimo sétimo) 

Campeonato Municipal de Futebol de Campo, parabenizando todas as equipes 

envolvidas, principalmente as diretorias, que conhecem as dificuldades 

enfrentadas para formação dos times e organização das sedes para o 

recebimento do público e dos jogadores. Disse que foi um dos maiores públicos 

já registrado em um jogo de futebol, cuja partida também fora marcada por um 

alto nível, embora o acontecimento de um lance bastante polêmico envolvendo 

erro de arbitragem. Falou sobre os Campeonatos de Futebol Sete e de Bocha, 

ambos em andamento, para os quais solicitou a participação da comunidade. Na 

área da educação, disse que o município receberá, nos próximos dias, um novo 

ônibus escolar de 29 (vinte e nove) lugares, através do Governo Federal, com 

contrapartida do município de apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Falou 

também da colocação de britas na estrada da Linha Mirim, à pedido daquela 

comunidade. Explicou que alguns trechos ficaram bons e em outros há bastante 

pedra solta, o que acontece devido ao solo muito seco. Falou da importância do 

trabalho de alargamento das estradas, o que melhora bastante as condições de 

trafegabilidade. Pediu a instalação dos tubos em frente à propriedade do 

munícipe Ataídes Milani. Pediu o ensaibramento da estrada de ligação à casa do 

seu filho, logo acima da residência do Sr. Ataídes. Pediu reparos na boca-de-

lobo em frente à residência do munícipe Célio Luft. Pediu a realização de 

reparos em frente ao salão Benemann, onde há necessidade de construção de 

uma tubulação de concreto em substituição às madeiras que estão cedendo. 

Pediu patrolamento na propriedade do munícipe Valdir Schmitz. Falou da 

limpeza das laterais do acesso asfáltico municipal, realizada pela Secretaria 

Municipal de Obras. Também disse que é importante fazer o fechamento de 

alguns buracos. Finalizando o seu discurso, disse que estão acontecendo casos 

de furto em propriedades do interior de Nova Boa Vista, pedindo um pouco de 

atenção, na medida do possível, para a Brigada Militar. Acredita na importância 

da garantir a segurança de toda a comunidade. Concluiu o Vereador Cleber 



Badin. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e 

iniciou agradecendo pela participação do munícipe Arnildo Knob. Recomendou 

à Câmara Municipal que conceda à este munícipe, no ano de 2021 (dois mil e 

vinte e um) o título de Cidadão Honorário, pois é um exemplo de dedicação e 

superação das limitações. Desejou que continue sendo uma boa pessoa, de 

suma importância para o município de Nova Boa Vista. Desejou uma boa 

recuperação ao Vereador Ido José Fritzen, falando que é preciso ter força e fé 

para vencer as batalhas da vida. Convidou a população para as festividades da 

Semana do Município, em comemoração aos 28 (vinte e oito) anos de 

emancipação. Reforçou os parabéns à todas as mulheres pela passagem do seu 

dia, dizendo que ao lado de um grande homem existe sempre uma grande 

mulher. Comentou sobre a importância delas na estruturação das famílias, 

sendo que muitas vezes acabam abandonadas pelos maridos. O Vereador André 

Barp sente-se muito triste pela existência de homens que ameaçam mulheres e 

filhos após o término do relacionamento, porém assegurou a importância delas 

para a vida humana. Disse que um de seus objetivos é ver Nova Boa Vista sendo 

administrada por uma mulher, que certamente fará um belíssimo trabalho. 

Falou sobre a rodada final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, um 

grande espetáculo. Falou da boa organização dos times e do embelezamento do 

campeonato pela contratação de árbitros federados, porém novamente, à 

exemplo do ano passado, a arbitragem cometeu um erro grotesco. Isso 

demonstra que errar é humano, mesmo um juiz profissional não está livre de 

cometer erros. Tchola criticou a arrogância do mesmo e disse que os juízes 

daqui, provavelmente realizariam uma arbitragem melhor. Parabenizou as 

equipes vencedoras e todas as demais equipes que participaram. Parabenizou 

as diretorias dos clubes. O Vereador André Barp (Tchola) pediu aos atletas nova-

boa-vistenses que serão convocados para o Campeonato Intermunicipal que se 

dediquem em realizar o seu melhor futebol. Nova Boa Vista já recebeu muitos 

títulos e com a dedicação de todos continuará sendo sempre bem representada. 

Convidou todos a participar do Campeonato Municipal de Futebol Sete e do 

Campeonato de Bocha em andamento no município. Demonstrou indignação 

com algumas mentiras que estão circulando pelo município ao seu respeito, 

sendo que muitas pessoas acreditam que a Câmara Municipal rejeitou um 

Projeto de Lei, impedindo o poder público de realizar serviços fora do território 

municipal. Tal reprovação teria a acontecido no ano em que o Vereador André 



Barp estava na direção dos trabalhos da Câmara, sendo que o mesmo proferiu o 

voto de desempate. Tchola disse que nada disso é verdade, pois não existiu 

projeto, além de que é natura que cada cidade pode realizar serviços apenas 

nos limites do seu território. Falou que é uma vergonha, além de que os 

responsáveis por essas mentiras precisam deslocar-se até a cidade de Nova 

Brescia, pois lá acontece o concurso da mentira, sendo que o primeiro lugar 

estaria garantido. O Vereador André Barp (Tchola) disse que recebeu muitas 

críticas de algumas pessoas sobre a não aprovação do financiamento de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para construção de asfalto. Disse que 

muitas questões envolvem o assunto, sendo uma delas a obrigatoriedade do 

pagamento de Contribuição de Melhoria. O Vereador explicou que quando a 

administração realiza obras financiadas, que geram aumento de valor em 

determinados imóveis, o proprietário deverá pagar a chamada “Contribuição de 

Melhoria”. Falou que é necessário fazer audiências públicas e explicar muito 

bem para a comunidade quais as consequências que essas obras podem 

acarretar para a sociedade. Por isso o Vereador reforçou a importância de 

buscar emendas parlamentares, que não gera essa obrigatoriedade. Concluiu o 

Vereador André Barp. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: 

Cumprimentou a todos comentando sobre a grande responsabilidade do 

Vereador Sandro Simon que assume a presidência do Poder Legislativo de Nova 

Boa Vista face a licença do Vereador Ido José Fritzen. Agradeceu a presença do 

munícipe Arnildo Knob, colega músico que dedicou parte de sua vida para 

animar a comunidade e ensinar pessoas a tocar acordeon, contribuindo com o 

desenvolvimento da cultura em Nova Boa Vista/RS. Diogene lamentou que a 

questão cultural está em decadência no país, recebendo cada vez menos 

incentivo do governo Bolsonaro. Falou que tocar instrumentos municiais, além 

de ser um dom divino é também uma demonstração de foco e persistência. 

Diogene ratificou a indicação do colega Vereador André Barp de que o Sr. 

Arnildo Knob deve ser homenageado pela Câmara Municipal como Cidadão 

Honorário de Nova Boa Vista. Pediu providências da administração municipal 

devido à existência de problemas com a água na Localidade de Linha 

Cachoeirinha, onde há necessidade de instalação de uma nova caixa d’água com 

boia, evitando a falta do fornecimento, nas proximidades das residências das 

famílias Noetzold, Sturmer, entre outras. Reforçou o pedido para reparação dos 

buracos do acesso asfáltico, pedindo também a realização de melhorias nos 



acessos das estradas vicinais junto ao asfalto. Parabenizou as mulheres pela 

passagem do seu dia em 08 (oito) de março, parabenizando todas pela 

incansável luta por seus direitos. Falou que é lamentável viver em uma 

sociedade aonde ainda existem diferenças entre homens e mulheres. O 

Vereador Diogene Biegelmeier disse que alguns produtores precisaram fazer 

protestos solicitando providências do governo em relação à estiagem, algo que 

deveria ser percebido pelos governantes. O Vereador lamenta o descaso do 

governo, enquanto a região central do Rio Grande do Sul já registra perdas de 

50% (cinquenta por cento) na produção agrícola e pecuária. Ainda sobre o 

Governo, disse que as notícias são entristecedoras, sendo que os brasileiros há 

muito não eram tão mal representados. Além da incompetência, cujo 

crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) somou apenas 1,1% (um inteiro e 

um décimo por cento), o Presidente é irresponsável, pois contratou um palhaço 

para dar bananas à imprensa a fim de fugir da entrevista coletiva. Diogene falou 

que já é possível perceber a diferença deste governo para com os governo do PT 

(Partido dos Trabalhadores) o que é realmente preocupante. Quando a 

economia crescia, os agricultores podiam comprar maquinários, a taxa de 

desemprego caía e a comida não faltava na mesa do cidadão, por motivos 

desconhecidos algumas pessoas não estavam contentes. Mudaram o governo e 

a vida do brasileiro mudou, mas para pior. Acredita que está na hora de tomar 

providências para o país parar de andar para trás. Concluiu o Vereador Diogene 

Biegelmeier. VEREADORA MARLI HAHN – Bancada do PTB: Não fez uso da 

palavra; VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Cumprimentou a todos 

iniciou falando da oportunidade em assumir a Presidência do Poder Legislativo, 

tendo em vista a realização de procedimento cirúrgico do Vereador ido José 

Fritzen, para quem desejou uma boa recuperação. Agradeceu pela 

oportunidade e disse que, mesmo sendo jovem e inexperiente, compromete-se 

a fazer o melhor para dar continuidade ao bom trabalho que vinha sendo 

desempenhado pela Câmara Municipal. Falou da importância de valorizar o 

trabalho dos jovens e incentivá-los à ingressar na política, acreditando que as 

próximas eleições serão marcadas pela dificuldade em encontrar jovens 

dispostos a candidatar-se. O Vereador Sandro Simon também agradeceu aos 

Assessores Maiquel Adam e Jeferson Biegelmeier, que diariamente auxiliam no 

desenvolver das atividades legislativas. Parabenizou as mulheres pela passagem 

do seu dia, pois elas são essenciais à vida humana. Todos devemos muito às 



mulheres, que tornam o dia-a-dia sempre melhor. Falou sobre a realização da 

rodada final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, comentou sobre 

as dificuldades enfrentadas desde a organização da equipe até o final do 

campeonato. Disse que o evento do último final de semana foi muito grandioso, 

com um dos maiores públicos já registrados. Sandro comentou que no mesmo 

dia havia a disputa da rodada final no município vizinho Chapada/RS, o que 

prejudica o público, recomendando que no próximo ano as autoridades dos 

municípios tentem realizar os jogos em datas diversas. Sobre o erro da 

arbitragem, disse que todos podem cometer erros, sendo isso algo normal, que 

deve ser aceito e todos seguir em frente. Parabenizou todas as equipes, 

principalmente as vencedoras. Parabenizou o Poder Executivo pela organização 

do campeonato. Parabenizou o Esporte Clube Juvenil pela bela organização do 

jogo final, onde todos foram bem acolhidos. Parabenizou o município de Nova 

Boa Vista pelos investimentos no esporte, sendo que o campeonato já está em 

sua 27ª (vigésima sétima edição). Parabenizou o município pelos 28 (vinte e 

oito) anos de emancipação político-administrativa. Convidou a comunidade a 

participar dos eventos em comemoração ao aniversário, especialmente a Sessão 

Solene da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 20-03-2020 (vinte de março 

de dois mil e vinte). Na Sessão haverão homenagens ao ex-Presidente Vereador 

André Barp, à ACISA (Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária), 

além da concessão do Título Honorífico de Cidadão Emérito ao Sr. Verno Fink, 

sendo que infelizmente o Poder Executivo não realizou a indicação de um 

munícipe para receber o título de Cidadão Honorário. Concluiu o Vereador 

Sandro Simon. 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 018/2020: “Autoriza o Município 

de Nova Boa Vista a conceder o uso de 04 (quatro) vagões forrageiros 

basculantes novos à entidades comunitárias 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 019/2020: “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 020/2020: “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 DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 

001/2020: “Acolhe o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, referente 

ao processo de contas de governo, relativo ao Exercício de 2018, do Poder 

Executivo Municipal de Nova Boa Vista, de responsabilidade do Sr. Daniel 

Thalheimer e da Sra. Vanilde Vogt Dalcin”. 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 RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 001/2020: “Autoriza a viagem de 

até 01 (um) Vereador a Viajar a Porto Alegre/RS”. 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: Não houveram vereadores inscritos. 

Em ato contínuo, o Presidente em Exercício Vereador Sandro Simon 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 Solene, no dia 20-03-2020 (vinte de março de dois mil e vinte) Os 

trabalhos foram dirigidos pelos Vereadores: Sandro Simon – Presidente em 

Exercício do Poder Legislativo e Gilmar Angelo Martinazzo – Secretário. Eu, 

Gilmar Angelo Martinazzo, determinei que fosse lavrada a presente Ata que 

depois de aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim. 

 

Sandro Simon 

Presidente em Exercício do Poder Legislativo 

 

 

Gilmar Angelo Martinazzo 

Secretário 

 


