
ATA Nº 001/2019 – SESSÃO SOLENE – 20 DE MARÇO 

 

Ata nº 001/2019 da Primeira Sessão Solene, da Terceira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos vinte dias do mês de março de 

dois mil e dezenove. Referida Sessão, além de ser comemorativa aos 27 

(vinte e sete) anos de Emancipação Político-Administrativa, objetiva 

prestar homenagem ao Presidente do Legislativo do ano de 2018 (dois 

mil e dezoito), Vereador Diogene Biegelmeier, ao Coral São José do 

Maneador, que completa 90 (noventa) anos de fundação; à Liga 

Feminina de Combate ao Câncer de Nova Boa Vista, pelos relevantes 

serviços prestados e ao munícipe Alfredo Ivo Liell. Aos vinte dias do mês 

de março de dois mil e dezenove (20-03-2019) reuniram-se na Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua primeira Sessão 

Solene, sendo que às 10h00min (dez horas), o Assessor Jurídico, Dr. 

Maiquel Adam, compôs a mesa dos trabalhos que contou com a 

presença dos Vereadores Municipais: Gilmar Angelo Martinazzo – 

PTB; Sandro Simon – PTB; Ido José Fritzen - PP; André Barp – PP; 

Cleber Badin - PDT; Neuri Staggemeier – PDT; Ildo Cover – PMDB, 

Luiz Desingrini – PTB e Diogene Biegelmeier – PT. Autoridades 

Municipais, como o Senhor Daniel Thalheimer Prefeito Municipal de 

Nova Boa Vista e Vanilde Vogt Dalcin Vice-Prefeita Municipal, os quais 

compuseram a Mesa Oficial. Também tomaram assento no espaço 

reservado aos homenageados o Sr. Erno Liell, a Sr.ª Celei Borchardt 

Kunzler e Afonso Weber. Em ato contínuo o Assessor Jurídico do Poder 

Legislativo Dr. Maiquel Adam agradeceu às autoridades presentes, pelo 

prestígio dado a casa com sua presença. Em seguida o Vereador André 

Barp - Presidente do Legislativo, constatando a existência de quorum e 

invocando a proteção de Deus declarou abertos os trabalhos da 

presente Sessão Solene. Convidou para fazer parte da Mesa Oficial o 

Assessor Jurídico Dr. Maiquel Adam. Composta a mesa, solicitou para 

que em pé, fosse ouvido um trecho da Bíblia Sagrada lida pelo Vereador 

Diogene Biegelmeier - Secretário da Mesa. Dando continuidade, 

conclamou a todos que em forma de sentido entoassem o Hino Nacional 

Brasileiro e em sequência, o Hino Municipal. O Senhor Presidente, 

Vereador André Barp, concedeu a palavra ao Pároco Padre Geraldo 

Collet para deixar uma homenagem aos Presentes: o Pároco iniciou 



comentando sobre a alegria de perceber que por 06 (seis) anos o tempo 

tem permitido boas safras, fazendo com que as sementes plantadas 

pudessem germinar e dar bons frutos. Comparou com a vida, dizendo 

que sonhar é o mesmo que plantar uma semente. Destacou que o 

mundo está repleto de tragédias, sendo que sementes de tragédias 

geram mais tragédias, morte gera mais morte e vida gera mais vida. 

Disse que é importante plantar com fé, sendo a semente do amor de 

deus a maior de todas. Fez uma leitura sobre o amor de cristo, que 

supera todo o conhecimento e pode realizar muito mais do que pedimos 

e pensamos. Em ato contínuo o Presidente, Vereador André Barp 

solicitou ao Assessor Jurídico Dr. Maiquel Adam para que fizesse a 

leitura de um histórico dos 90 (noventa) anos do Coral São José do 

Maneador: “HISTORICO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTOS SÃO JOSÉ LINHA 

MANEADOR – NOVA BOA VISTA A Associação de cantos São José de 

Linha Maneador foi fundada no dia 24 de Novembro de 1929. A chegada 

dos primeiros imigrantes vindos das colônias velhas por volta do ano de 

1919 e 1921 na nossa região deu início ao ciclo migratório que 

demarcava também a história da grande maioria das comunidades da 

nossa região. Povoada com predominância alemã, Linha Maneador teve o 

privilégio de contar em seu quadro migratório com pessoas dotadas de 

religiosidade e cultura, além de um grande espirito empreendedor. 

Formado inicialmente por homens, o Coral São José, como era mais 

conhecido, tinha a pretensão de acompanhar os atos litúrgicos e festivos 

da comunidade, sempre cantados à Capela. A Associação de Cantos São 

José sempre manteve o seu objetivo de atender o seu quadro social no 

que refere aos momentos festivos e fúnebres com a colaboração 

voluntária de seus cantores. No dia 25 de Março de 1995 passou a ser 

constituído por vozes masculinas e femininas. O seu primeiro regente foi 

o Sr. Francisco Werlang e o atual é Dante Paulo Fritzen com 

acompanhamento de Luiz de Oliveira. Seu presidente atual é o Sr. Afonso 

Weber. Conta com um quadro social de aproximadamente 200 

associados. Neste ano em que são comemorados os 90 anos de 

existência, os componentes do coral, a diretoria e o seu quadro social 

aceitaram o desafio de marcar a data com a gravação de um CD, que é 

mais uma passagem importante da entidade. Honrados e felizes pela 

história construída dentro da cultura do canto coral, a entidade batalha 



muito para permanecer fiel ao legado herdado dos heroicos 

antepassados”. O Presidente Vereador André Barp convidou os 

representantes das bancadas parlamentares Ido José Fritzen e Gilmar 

Angelo Martinazzo para, juntamente consigo, entregar uma placa em 

homenagem ao Coral São José. O Presidente Vereador André Barp 

solicitou ao Assessor Jurídico Dr. Maiquel Adam para que fizesse a 

leitura de um histórico da Liga Feminina de Combate ao Câncer de 

Nova Boa Vista: “HISTÓRICO DA LIGA FEMININA DE COMBATE AO 

CÂNCER DE NOVA BOA VISTA. A Liga Feminina de Combate ao Câncer 

de Nova Boa Vista é uma Associação que tem por objetivo principal 

auxiliar os pacientes portadores de câncer, prestando apoio emocional, 

auxílios financeiros a serem utilizados nas despesas extras resultantes 

do tratamento (como deslocamento, alimentação, medicação e outras 

despesas adicionais) e divulgar amplamente as formas de prevenção do 

Câncer, afim de reduzir o surgimento de novos casos. Há alguns anos 

atrás, em 2013, após sugestões de pessoas da comunidade quanto à 

necessidade de existir uma entidade que prestasse auxílio aos 

portadores de câncer, por ser esta uma doença que atinge um grande 

número de pessoas em nossa comunidade, a Secretaria Municipal de 

Saúde, através da Enfermeira Leidi Fardo e Agentes Comunitários de 

Saúde, passaram a divulgar a ideia de instituir uma Liga Feminina de 

Combate ao Câncer. Para tanto, convidaram pessoas que sempre 

participaram de atividades comunitárias e que possuíam naturalmente 

um engajamento para causas sociais. Sendo assim, em 28 de maio de 

2013, um grupo de mulheres voluntárias, representando entidades 

diversas, membros da Secretaria Municipal de Saúde, se reuniram na 

Câmara Municipal de Vereadores objetivando iniciar os trabalhos de uma 

“Liga Feminina de Combate ao Câncer”. Nesta ocasião, o grupo de 

mulheres discutiu sobre a importância de prestar apoio emocional aos 

pacientes oncológicos e seus familiares, os estimulando à continuidade 

do tratamento. Um dos ideais do grupo era promover eventos, como o 

tradicional “Chá da Liga”, no mês de outubro, inserido no mês de 

Combate ao Câncer de Mama. O lucro obtido com a realização deste 

evento é revertido em ações educativas, preventivas e parte dele é 

destinado sob forma de contribuição financeira aos pacientes acometidos 

por enfermidades oncológicas. Todas as famílias em que uma pessoa 



desenvolva a doença são assistidas pela Liga, independente de classe 

social ou situação econômica”. O Presidente convidou os representantes 

das bancadas parlamentares Sandro Simon e Diogene Biegelmeier para, 

juntamente consigo, realizar a entrega de uma placa para a Senhora 

Celei Borchardt Kunzler, representante da Liga Feminina de Combate 

ao Câncer. Dando sequência, o Presidente Vereador André Barp 

solicitou ao Assessor Jurídico Dr. Maiquel Adam para que fizesse a 

leitura de um histórico do Senhor Alfredo Ivo Liell: “HISTÓRICO DE 

ALFREDO IVO LIELL. Alfredo Ivo Liell nasceu em 31 de dezembro de 

1929, casou-se com Semilda Reinher, com quem teve 10 filhos, sendo 

estes: Liria, Valdemar, Adir, Rogério, Rejane, Neusa, Erno, Hermeto, 

Virton e Salete (em memoria). No início da década de 1950, a família 

sobrevivia da agricultura de subsistência, numa área de 25 hectares na 

comunidade de Linha Mirim. Todos os filhos que possuíam idade de 09 

anos ou mais já trabalhavam na terra para ajudar no sustento da casa. 

Na década de 1960, Alfredo Ivo Liell adquiriu um caminhão, utilizado 

para comercialização de suínos com abatedouros no estado de São 

Paulo. Quando retornava das viagens, trazia roupas que eram 

comercializadas na comunidade e região, bem como madeiras serradas 

para fábricas de móveis no RS. Por volta de 1970, ingressou na vida 

política concorrendo ao cargo de vereador pelo município de Sarandi, 

onde foi vitorioso e também derrotado algumas vezes. Foi funcionário 

público (Diretor de Obras) na gestão de Paulo Merten. Participava 

ativamente na comunidade da Linha Maneador exercendo a presidência 

da comunidade e participando do coral de cantos. No início dos anos 80 

os filhos foram casando, recebendo o apoio dos pais e em sua maioria 

fixando residência em Nova Boa Vista, com exceção do Rogério Liell que 

reside em Vila Rica / MT e Virton Liell, que reside em Guabiruba SC. Em 

meados dos anos 90 foi um grande líder comunitário que, juntamente 

com outras lideranças, articulou a emancipação de Nova Boa Vista. Na 

primeira eleição municipal elegeu-se Vereador. Também exerceu a função 

de Diretor de Obras na gestão do Prefeito Neuri Staggemeier. Na segunda 

eleição municipal, no ano de 1996, pretendia candidatar-se à reeleição 

para vereador, porém uma fatalidade assolou a família. Em 21 de 

setembro, Alfredo Ivo Liell, juntamente com sua filha Salete, sofreu um 

grave acidente que os levou à óbito. Seu Ivo Liell, como era 



carinhosamente chamado, deixou um grande legado de liderança para o 

município de Nova Boa Vista. Um verdadeiro exemplo de força e 

persistência”. O Presidente convidou os representantes das bancadas 

parlamentares Neuri Staggemeier e Ildo Cover para, juntamente consigo 

e com representantes do homenageado, senhor Erno Liell e Rejane Liell, 

realizar o descerramento de uma foto do homenageado Alfredo Ivo Liell, 

que ficará exposta ao lado do seu nome nesta sala. O Senhor Presidente 

convidou os Vereadores Cleber Badin e Luiz Desingrini, para 

juntamente consigo, realizar uma homenagem pelo trabalho e 

dedicação no ano de 2018 (dois mil e dezoito) do Ex-presidente do Poder 

Legislativo Vereador Diogene Biegelmeier com o descerramento de uma 

placa que ficará exposta na galeria da Câmara. O Presidente concedeu 

a palavra ao Senhor Gilberto José Shwerz, representante do Coral São 

José do Maneador: Cumprimentou a todos e disse que uma sociedade 

que não valoriza o seu legado histórico e cultural não está preparada 

para escrever páginas de glória para o futuro. Agradeceu pela 

homenagem ao Coral e destacou a importância das demais homenagens 

prestadas nesta Sessão Solene. Destacou que, para falar do Coral São 

José, é preciso voltar ao início, desde a colonização, onde os 

colonizadores tinham sonhos, construíram comunidades e entidades 

que até hoje enchem a todos de orgulho. Para homenagear os 

colonizadores, o Coral cantou o canto “Imigrante Sonhador”. Gilberto 

Shwerz agradeceu à todos os regentes que já conduziram o Coral e 

todos que, à frente dos trabalhos auxiliaram na inserção de novas 

pessoas e na realização das atividades rotineiras. Destacando a 

importância de dar continuidade ao canto Coral, que é um verdadeiro 

sonho de toda a comunidade, o Coral cantou “O Tamanho do Sonho”. 

Convidou a todos para a festa dos 90 (noventa) anos do Coral, no dia 

23-11-2019 (vinte e três de novembro de dois mil e dezenove), onde será 

apresentado à comunidade o primeiro CD da Associação de Cantos São 

José de Linha Maneador. Concluiu o Senhor Gilberto Schwerz. Em ato 

contínuo o Presidente André Barp concedeu a palavra à Senhora Marta 

Andréia Simon Thums para falar em nome da homenageada Liga 

Feminina de Combate ao Câncer: Cumprimentou a todos e iniciou 

agradecendo pela homenagem e por poder representar as integrantes da 

Liga, sendo uma grande honra. Destacou que o trabalho da Liga é 



fundamental e gratuito, que pretende estimular positivamente os 

portadores de câncer para continuar o tratamento médico, que é 

bastante difícil em determinados casos. Acredita que o pensamento 

positivo auxilia no tratamento. Destacou a realização do Chá da Liga no 

mês de outubro de cada ano, que conta com doações e trabalhos 

voluntário, sendo que toda a comunidade merece agradecimento. 

Esclareceu que os recursos advindos da realização do evento são 

utilizados para custear despesas com deslocamento, alimentação, 

medicação, entre outras necessidades dos pacientes. Também auxilia 

na realização de exames preventivos. Disse que a Liga acompanha 

atualmente cerca de 10 (dez) pacientes. Disse que “o voluntariado é uma 

experiência espontânea, alegre, prazerosa e sempre gratificante.  Todo 

voluntário acaba doando parte de sua energia e de seu tempo. Recebe 

em troca maior contato afetivo com o ser humano. Gratidão é quando a 

alma diz obrigado”. Concluiu a Senhora marta Andréia Simon Thums. 

O presidente concedeu a palavra à senhora Rejane Liell para falar em 

nome da família do Homenageado Alfredo Ivo Liell: Iniciou dizendo que 

a homenagem é justa e merecida, pois o homenageado sempre esteve 

presente nos acontecimentos importantes da comunidade. Destacou 

que Alfredo Ivo Liell esteve por diversas vezes como presidente da 

comunidade e participante do Coral de Linha Maneador. Foi vereador e 

líder do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Foi Diretor de Obras e 

demonstrou o seu espírito de trabalho comunitário. Participou da 

Comissão de Emancipação de Nova Boa Vista. Em 21-09-1996 (vinte e 

um de setembro de mil novecentos e noventa e seis) uma fatalidade 

tirou da família e da comunidade este ente tão querido. Agradeceu ao 

vereador Gilmar Angelo Martinazzo, autor de uma Projeto de Lei no ano 

de 2012 (dois mil e doze), que deu o nome à Sala de Sessões da 

Câmara, denominada “Sala de Sessões Alfredo Ivo Liell”. Agradeceu ao 

Presidente André Barp pela preocupação em colocar o quadro com a 

foto, onde é possível perceber a expressão de um homem que se 

realizou e deixou a sua marca. Concluiu a Senhora Rejane Liell. O 

Presidente Vereador André Barp concedeu a palavra ao Ex-Presidente 

do Poder Legislativo, Vereador Diogene Biegelmeier: Saudou a todos e 

iniciou agradecendo a todos pela homenagem e dedicando ao seu pai, 

Aloísio Biegelmeier, que é um dos grandes responsáveis pelo seu 



sucesso. Parabenizou todos os homenageados da Sessão Solene. 

Parabenizou Nova Boa Vista pelos 27 (vinte e sete) anos de vitórias, 

conquistas, esforço e dedicação. Destacou que é justo recordar os 

antepassados e homenagear à quem fez parte dessa caminhada de 

sucesso. Comentou que suas metas na gestão da Câmara Municipal 

eram: manter a harmonia nas relações, com diálogo e de forma 

econômica, podendo devolver recursos ao Executivo para serem 

investidos na comunidade novaboavistense. Agradeceu aos servidores 

da Câmara Maiquel Adam e Jeferson Biegelmeier pelo importante 

trabalho realizado no dia a dia, destacando a importância destes como 

instrumento humano que fortalece o Poder Legislativo. Parabenizou os 

Vereadores pelo trabalho realizado em conjunto, na busca de recursos 

para a comunidade, para melhorar a vida da população. Concluiu o 

homenageado Diogene Biegelmeier. O Presidente André Barp concedeu 

a palavra ao Prefeito Municipal Daniel Thalheimer para falar em 

nome do Poder Executivo: Após cumprimentos, fez um relato dos 

trabalhos realizados pelo Poder Executivo em seu mandato, citando 

obras realizadas e aquisições de máquinas e equipamentos. Disse 

sentir-se gratificado quando a população lhe procura para agradecer 

por aquilo que foi feito. Comentou sobre o Programa Nota Fiscal 

Gaúcha. Destacou as diversas novidades implantadas na Secretaria de 

Saúde, sendo Nova Boa Vista pioneira no estado na implantação de 

algumas práticas. Agradeceu a presença de Dacir Faccenda, 

representante da família Covatti, agradecendo em nome da população o 

apoio de todos os Deputados que contemplaram o município com 

emendas. Agradeceu ao Poder Legislativo, que a cada ano realiza a 

devolução dos valores, a ser utilizado em melhorias para a comunidade. 

Disse que a Câmara Municipal de Nova Boa Vista é exemplo para toda a 

região. Agradeceu a Comissão Emancipacionista e todos os 

homenageados na Sessão Solene. Destacou o aumento realizado ao 

repasse dos corais, além de possibilidade de rever novamente esses 

valores, tendo em vista o recebimento de Recomendação da Câmara 

neste sentido. Destacou a importância da homenagem prestada ao 

Munícipe Alfredo Ivo Liell, reforçando que ele deixou uma marca no 

município de Nova Boa Vista, o que é um grande privilégio. Parabenizou 

o povo novaboavistense pelos 27 (vinte e sete) anos de emancipação 



político-administrativa. Desejou que cada munícipe seja um ponto de 

apoio na construção de um lugar melhor, semeando ações para colher 

conquistas. Concluiu o Prefeito Municipal Daniel Thalheimer. Ao final, 

tomou a palavra o Presidente do Poder Legislativo, Vereador André 

Barp, para falar em nome do Poder Legislativo: Saudou a todos e 

agradeceu a presença das autoridades, homenageados e a comunidade 

em geral. Parabenizou o Ex-Presidente do Poder Legislativo Diogene 

Biegelmeier pelo trabalho realizado, que pode servir de exemplo para a 

comunidade. Destacou a importância da homenagem ao munícipe 

Alfredo Ivo Liell, sendo que a Câmara recebeu, no ano de 2012 (dois mil 

e doze), com Projeto de Lei de autoria do Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo, o seu nome. Disse que os locais públicos que recebem 

nome de pessoas precisam ter a foto do homenageado, que reforça a 

homenagem e melhor ilustra a figura daqueles que muito contribuem 

para a comunidade. Parabenizou o Coral São José do Maneador, que é 

uma bela forma de manifestação de cultura. Parabenizou pela iniciativa 

da gravação do CD, destacando que o Poder Legislativo é parceiro nesta 

caminhada. Parabenizou a Liga Feminina de Combate ao Câncer, cujo 

trabalho unido e voluntário é muito importante. Destacou que o câncer 

é uma doença que pega as famílias de surpresa, mas que com a ajuda 

de todos é possível superar, citando como exemplo a vitória obtida em 

sua família. Colocou o Poder Legislativo à disposição da Liga Feminina 

de Combate ao Câncer para tudo o que for possível. Parabenizou o 

Município de Nova Boa Vista pelos 27 (vinte e sete) anos, destacando as 

dificuldades encontradas desde a emancipação. Neste tempo o 

município prosperou muito, por isso parabenizou todas as 

administrações, servidores e todas as pessoas que de uma forma ou 

outra contribuíram. Disse que o Poder Legislativo levará um pouco do 

seu trabalho para as escolas, a fim de buscar renovação, incentivar 

jovens a ingressar na política, formando novas lideranças. Também 

destacou a importância do trabalho em conjunto realizado pelos 

vereadores, independentemente de ser situação ou oposição, pois os 

administradores passam mas o município fica. Convidou a comunidade 

a participar das atividades do Poder Legislativo, informando que a 

Câmara realizará um roteiro de sessões no interior, para aproximar 

ainda mais a comunidade. Parabenizou novamente os homenageados e 



a toda a comunidade de Nova Boa Vista. Em ato contínuo, o Senhor 

Presidente parabenizou, em nome do Poder Legislativo, os 

homenageados dessa Sessão Solene tendo em vista o relevante trabalho 

realizado em prol do bem estar da comunidade novaboavistense, bem 

como do progresso e desenvolvimento do Município de Nova Boa Vista, 

e a toda população pelo vigésimo sétimo aniversário de emancipação 

político-administrativa. Em seguida invocando a proteção de Deus e 

agradecendo a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos da 

presente Sessão Solene. Os trabalhos foram dirigidos pelos Vereadores: 

André Barp - Presidente e Diogene Biegelmeier - Secretário. Eu, Diogene 

Biegelmeier, Secretário determinei que fosse lavrada a presente Ata que 

depois de aprovada vai assinada pelo presidente e por mim. 
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