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Ata nº 007/2018 da Sétima Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito. Aos oito 

dias do mês de maio de dois mil e dezoito (08-05-2018) reuniram-se nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua 

Sétima Sessão Ordinária, sendo que às dezenove horas, foi feita a chamada, 

onde estiveram presentes os seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Cleber 

Badin, Ildo Cover, André Barp, Luiz Desingrini, Diogene Biegelmeier, os 

suplentes Lauri Klein e Adriana Klein Wolfart face aos pedidos de licença dos 

vereadores titulares Sandro Simon e Ido José Fritzen, respectivamente. O 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo não compareceu, apresentando atestado 

médico. 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 

designado para o ato, Vereador Ildo Cover para fazer a leitura de um texto da 

Bíblia Sagrada. O Presidente, Vereador Diogene Biegelmeier, colocou à 

disposição dos Vereadores a Ata nº 006/2018 da Sessão Ordinária do dia vinte e 

quatro de abril de dois mil e dezoito (24-04-2018), 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 06/2018. 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 de imediato 

pediu, em nome da Comunidade de Linha Cachoeirinha, a instalação de dois 

quebra-molas naquela comunidade. Disse que as pessoas usam a via com 

velocidade muito grande e a medida tem a finalidade de evitar acidentes graves. 

Pediu à Secretaria de Obras a construção de uma pinguela no Rio Maneador 

próxima à propriedade de Osório Locatelli na Linha Perau. Disse que neste local 

já havia uma travessia, construída quando o vereador era Prefeito, mas por 

intempéries do tempo não existe mais. Disse que é uma ligação muito 

importante as comunidades vizinhas. Pediu o patrolamento do morro próximo 

ao salão da Linha Caúna, sendo que se aproxima a data da festa do dia das mães 

naquela comunidade, no domingo dia 13-05-2018 (treze de maio de dois mil e 

dezoito), aproveitando o ensejo para convidar a toda a comunidade a participar 



deste tradicional evento. Destacou que a data é muito especial para a 

comunidade católica e evangélica de Linha Caúna, que num gesto muito bonito 

de confraternização. Parabenizou todas as mães pela comemoração do seu dia, 

dizendo que só sabe o valor de uma mãe quando não se tem mais. Retificou sua 

fala da última Sessão Ordinária quando citou erroneamente os nomes das 

pessoas que proporcionaram os peixes comercializados na 1ª (primeira) Feira do 

Peixe Vivo de Nova Boa Vista. Deixou parabéns às famílias de Elton e Maurício 

Petry, pedindo escusas pelo engano. Disse que esteve no Registro de Imóveis 

onde constatou, juntamente com o vereador André Barp e com o munícipe 

Darci Eckert, a dificuldade em deixar as comunidades aptas a serem 

destinatárias das emendas impositivas. Disse que para viabilizar o registro deve 

haver uma área de, no mínimo, 02 ha (dois hectares) ou uma autorização do 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Pediu ao Prefeito 

Municipal que agende uma reunião neste instituto, para que se busque uma 

solução ao problema. Destacou que este é um problema de várias comunidades, 

que precisam ter a área terras devidamente registrada para poder receber 

verbas do Poder Público Municipal. Comentou que devem ser reunidos os 

líderes das comunidades, junto com o engenheiro, para discutir a questão, para 

que tomem as providências para resolver o problema de uma vez por todas. 

Sugeriu que os agendamentos de fisioterapia sejam realizados na Secretaria da 

Saúde e não mais pela própria fisioterapeuta. Disse que isso já ocorre em 

atendimentos pelos médicos. O Vereador sabe de pessoas que fizeram o 

agendamento há bastante tempo e ainda não foram atendidas, sendo que 

passaram por cirurgia, e por isso deveriam ter prioridade no atendimento. Em 

aparte o Vereador André Barp disse que fez uma recomendação em 2017 (dois 

mil e dezessete) para a contratação de mais uma fisioterapeuta para a diminuir 

a fila de espera, que é grande, chegando em alguns casos há mais de 06 (seis) 

meses. Disse que algumas doenças hereditárias, que necessitam fisioterapia 

constante, consomem muito tempo da fisioterapeuta. O Vereador Neuri 

Staggemeier disse que existem pessoas que realizaram cirurgia e que tem a 

recomendação do médico para fazer fisioterapia, sendo que foram devidamente 

cadastradas, ao passo que pessoas que fizeram o cadastramento 

posteriormente já foram atendidas. Neuri disse discordar completamente dos 

critérios dessa profissional, por isso acredita que o controle deve ser da 

Secretaria da Saúde. Pediu explicações sobre o assunto. Convidou, mais uma 

vez, toda a comunidade a participar da 6ª (sexta) edição do Kerppsweinfest e do 



1º (primeiro) Seminário da Suinocultura na Linha Maneador no dia 19-05-2018 

(dezenove de maio de dois mil e dezoito). Concluiu o Vereador Neuri 

Staggemeier. VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Cumprimentou a 

todos e iniciou pedindo novamente à Secretaria de Obras o patrolamento do 

pátio da residência do munícipe Décio Farsen na Linha Cachoeirinha, que tem 

transito grande de caminhões. Parabenizou todas as mães pela passagem do 

seu dia, em especial sua mãe Tereza e sua esposa Nara. Se não fosse as mães, 

ninguém estria aqui, por isso todas merecem um abraço neste dia. Pediu à 

Secretaria de Obras a finalização das obras na caçada da rua Porteira Aberta e 

Avenida dos Imigrantes, uma emenda da Senadora Ana Amélia Lemos, que o 

recurso está aí para ser gasto nestas obras. Convocou os Vereadores a participar 

de uma reunião no Município de Sarandi/RS sobre a construção do trevo de 

acesso ao Bairro Beira Campo, onde estarão presentes autoridades e 

representantes das empresas ali instaladas. Disse que é importante que reunir 

esforços para que a obra possa sair do papel, independentemente de questões 

políticas o importante é evitar acidentes e salvar vidas neste perigoso trecho. 

Disse que esteve no dia 26-04-2018 (vinte e seis de abril de dois mil e dezoito), 

juntamente com o assessor jurídico Marcos Panzenhagen e o Secretário Eder 

Knob no Município de Chapada sobre a parceria realizada para construção de 

casas populares, através de uma ONG (Organização Não Governamental) Grupo 

de Mulheres Unidas Venceremos de Passo Fundo/RS. André disse que Nova Boa 

Vista tem um déficit grande de casas populares, que deve ser feita uma parceria 

neste sentido. Também destacou que existem duas faixas junto ao Ministério, 

sendo que na faixa 01 (um) o repasse é de quase 90% (noventa por cento) e que 

os recursos são quase de fundo perdido. André viu os projetos e acha muito 

interessando, sendo que lhe foi informado que o primeiro passo é abrir um 

edital para verificar a população que precisa de casas. Pediu que o Poder 

Público tome as medidas necessárias, colocando-se à disposição para auxiliar no 

que for necessário. Pediu a Secretaria de Obras a realização de reparos na 

sinalização das encruzilhadas do interior, pois estas placas são de muita 

importância para os visitantes. Disse que Nova Boa Vista é muito elogiada, 

diferentemente de outros municípios vizinhos, onde não há sinalização, por isso 

é importante que se mantenham todas as placas em perfeitas condições. Pediu 

ao Poder Público que analise a viabilidade de fazer constar nos editais de 

licitação que as empresas vencedoras contratem a mão de obra de Nova Boa 

Vista, que é de grande qualidade. André destacou que obras realizadas por 



novaboavistenses foram muito bem executadas, ao passo que obras realizadas 

por pessoas de outras cidades deixaram muito a desejar. Em aparte o Vereador 

Neuri Staggemeier disse que é importante a colocação do colega. Acrescentou 

que sempre lutou pelo incentivo ao comércio local, por isso acredita que o 

Poder Público deve realizar as suas compras nas empresas novaboavistenses. O 

Vereador André Barp pediu repassou o pedido da munícipe Luciana Wagner 

para que seja retirado o saibro em seu terreno, que será implodido para a 

construção de sua casa. Convidou a todos para a festa das mães da Linha Caúna, 

que é de extrema importância para essa comunidade e muito acrescenta para o 

município. Convidou, mais uma vez, toda a comunidade a participar da 6ª 

(sexta) edição do Kerppsweinfest e do 1º (primeiro) Seminário da Suinocultura 

na Linha Maneador no dia 19-05-2018 (dezenove de maio de dois mil e dezoito). 

Disse que é importante a grande quantia de investimentos que o município tem 

em agricultura e suinocultura, gerando muito retorno ao proprietário e aos 

cofres municipais. Concluiu o Vereador André Barp. VEREADOR CLEBER BADIN – 

Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e iniciou destacando o início das 

atividades da academia de ginástica, inicialmente voltada para os grupos de 

hipertensos e diabéticos, para o controle de peso de adultos, crianças e 

adolescentes e para melhor atender as atividades do NASF (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família). Disse que a academia era algo muito esperado pela 

comunidade e com o passar do tempo as atividades serão aperfeiçoadas cada 

vez mais. Pediu à população que busque fazer a troca das cautelas do bolão do 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que terá o próximo 

sorteio no dia 28-06-2018 (vinte e oito de julho de dois mil e dezoito) durante a 

realização do Jantar do Peixe. Disse que a população deve exigir a sua nota 

fiscal, porque isso é de grande importância para o município. Parabenizou a 

todos que participaram da 17ª (décima sétima) Cavalgada da Independência ao 

Capão da Mortandade), em especial ao CTG (Centro de Tradições Gaúchas) 

Porteira Aberta de Nova Boa Vista/RS pela valorização da cultura e da tradição 

gaúcha. Parabenizou também o Poder Público, que fez a sua parte. Convidou a 

todos para a festa das mães da Linha Caúna, que é de extrema importância para 

essa comunidade e muito acrescenta para o município. Parabenizou todas as 

mulheres pela passagem do seu dia, em especial sua mãe Nelsi e sua irmã 

Nádia. Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR ILDO COVER – Bancada do 

MDB: Cumprimentou a todos e iniciou fazendo a leitura de uma recomendação 

de sua autoria encaminhada ao Poder Executivo nos seguintes termos: 



“RECOMENDAÇÃO Nº 06, de 08 de maio de 2018 - Que o Executivo Municipal 

forneça uma placa de identificação no “Trevo José Panizzi”, entroncamento das 

estradas que ligam o Município de Barra Funda, via Maneador Baixo e o 

Município de Sarandi, via Linha Perau, assim como o prolongamento da Av. 

Jacob Wagner Sobrinho. JUSTIFICATIVA: Justifica-se o pedido tendo em vista que 

o referido trevo recebeu a denominação “Trevo José Panizzi”, em 2012, quando 

da aprovação da lei Municipal Nº 1275/2012, de 29 de fevereiro de 2012 

(anexa), porém não há nenhuma sinalização no local, que se faz necessária para 

reforçar a homenagem prestada a um cidadão de bons exemplos, o falecido José 

Panizzi”. O Vereador explicou que a nomeação deste trevo se deu no mesmo 

momento em que fora nomeado o plenário da Câmara de Vereadores, sendo 

que na casa legislativa há uma placa referente à homenagem prestada. Disse 

que a família Panizzi ficou muito honrada à época, por isso o Vereador do MDB 

pediu ao Poder Público que providencie uma placa a ser colocada no referido 

entroncamento. Pediu ao Chefe de Obras melhorias em um bueiro nas 

proximidades da residência de Euclides Rupulo, que foi danificado com a última 

enchente. Disse que, aproximando-se a data da festa na Comunidade de Nossa 

Senhora das Graças, o local é perigoso e podem acontecer acidentes. Pediu que 

toda essa estrada seja patrolada. Convidou a toda a comunidade para participar 

da festa que acontecerá no dia 27-05-2018 (vinte e sete de maio de dois mil e 

dezoito), que é a única promoção desta comunidade, que necessita do apoio de 

todos os amigos. Comentou a realização dos Jogos Rurais, sendo que é muito 

importante destacar a participação das comunidades, que fizeram este ser um 

dia muito especial para Nova Boa Vista/RS. Convidou, mais uma vez, toda a 

comunidade a participar da 6ª (sexta) edição do Kerppsweinfest e do 1º 

(primeiro) Seminário da Suinocultura na Linha Maneador no dia 19-05-2018 

(dezenove de maio de dois mil e dezoito). Disse que é importante essa inovação 

porque esse local sempre foi reconhecido por uma forte criação de suínos, que 

é importante manter essa tradição. Também é importante incentivar o consumo 

da carne suína. Parabenizou todas as mães pela passagem do seu dia, pois se 

não houvessem as mães, nada existiria. Concluiu o Vereador Ildo Cover. 

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

repassou à Secretaria de Obras o pedido do munícipe Daniel Luis Scheibe para o 

alargamento de bueiros na Linha Jahn, na propriedade de Gilberto Martin 

Drecchsler e na propriedade de Guido Wuttke. Igualmente, na Linha Scheibe, 

entre as propriedades de Ediberto Jose Appelt e Ingo Scheibe o bueiro precisa 



ser alargado para viabilizar o trânsito de veículos e caminhões. Pediu porque 

ainda não foram construídas as cabeceiras na ponte próxima à propriedade de 

Adroaldo Wagner e no bueiro nas proximidades da residência de Arno Inácio 

Koch. Pediu o ensaibramento da estrada da Linha Jahn em direção ao morro da 

Linha Scheibe. Pediu a roçada e alargamento da estrada em frente à 

propriedade de Eleandro Dalcim, que é uma curva perigosa e sem visibilidade. 

Convidou toda a comunidade a participar da 6ª (sexta) edição do 

Kerppsweinfest e do 1º (primeiro) Seminário da Suinocultura na Linha 

Maneador no dia 19-05-2018 (dezenove de maio de dois mil e dezoito). 

Convidou a todos para a festa das mães da Linha Caúna, que é de extrema 

importância para essa comunidade e muito acrescenta para o município. Deixou 

uma mensagem pela passagem do dia das mães: “Mãe é uma palavra mágica 

que move todos os corações, afinal dia das mães é todos os dias. Feliz dia das 

mães a todas as mães novaboavistenses”. Concluiu a Vereadora Adriana Klein 

Wolfart. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos 

e, inicialmente agradeceu e parabenizou o CTG (Centro de Tradições Gaúchas) 

Porteira Aberta de Nova Boa Vista pela participação na 17ª (décima Sétima) 

Cavalgada da Independência ao Capão da Mortandade, entidade que 

representa muito bem o município. Pediu à Secretaria de Obras uma atenção 

especial à estrada que liga as comunidades de Linha Cachoeirinha e Linha 

Caúna, que tem trechos baste precários. Pediu também reparos na entrada da 

propriedade de Delésio Previatti. Pediu aos munícipes que efetuem a roçada do 

capim nas beiradas das estradas ao longo de suas propriedades, tal atitude 

ajuda muito na manutenção e na melhoria do tráfego e da visibilidade para 

motoristas e pedestres. Sendo motorista de transporte escolar, destacou essa 

pequena medida trará mais segurança para toda a população que transita nas 

estradas do interior. Sobre as emendas impositivas, disse que a Câmara de 

Vereadores recebeu documento no qual está escrito que a Administração 

Pública “adotou essa novidade”, expressão que foi criticada pelo vereador, pois 

quem adotou a novidade foi a Câmara de Vereadores, sendo a administração 

meros executores das obras. Disse que é mérito dos vereadores municipais, e 

que Nova Boa Vista/RS é pioneira nesse sentido. Convidou todos os 

representantes das entidades do município para, novamente comparecer à 

Câmara de Vereadores, em reunião que serão esclarecidas algumas 

providências a serem adotadas devido à impedimentos de ordem técnica para a 

execução das emendas impositivas. Tal reunião será no dia 22-05-2018 (vinte e 



dois de maio de dois mil e dezoito), durante a Sessão Ordinária. Parabenizou 

todas as mães pela passagem do seu dia. Convidou a todos para a festa das 

mães da Linha Caúna, que é de extrema importância para essa comunidade e 

muito acrescenta para o município. Pediu à Secretaria de Obras para efetuar 

melhorias no morro que dá acesso à essa comunidade, que terá enorme fluxo 

de veículos naquele dia. Convidou toda a comunidade a participar da 6ª (sexta) 

edição do Kerppsweinfest e do 1º (primeiro) Seminário da Suinocultura na Linha 

Maneador no dia 19-05-2018 (dezenove de maio de dois mil e dezoito), que 

terá, nesta edição, diversas novidades, com palestras sobre “fundamentos da 

nutrição de leitões”; “licenciamentos ambientais” e “economia e tendências de 

mercado para o futuro”. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR 

LUIZ DESINGRINI da Bancada do PTB não fez uso da palavra. VEREADOR LAURI 

KLEIN 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. O Vereador André Barp 

solicitou que os Projetos de Lei Nº 031/2018 e 031/2018 fossem votados em 

bloco. O Presidente colocou em votação o pedido verbal para votação em bloco 

que restou APROVADO POR UNANIMIDADE DOS VEREADORES PRESENTES. Em 

ato contínuo o Presidente solicitou a Leitura do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº 031/2018: “Abre Crédito Especial no orçamento do município, indica 

recursos e dá outras providências”. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

032/2018: “Abre Créditos Suplementares no orçamento do município, indica 

recursos e dá outras providências”. Os pareceres das comissões foram 

favoráveis aos projetos. Em discussão: não houve e em Votação, resultando: 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 033/2018: “Autoriza o Poder Executo a 

contratar servidor em caráter emergencial e por tempo determinado, 01 (um) 

Professor de Matemática”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao 

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

APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES. 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 22-05-2018 (vinte e dois 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. 
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    Presidente do Poder Legislativo                   Secretário (designado para o ato) 

 


