
 
 

ATA Nº 008/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA                          28-05-2019 
 

 

Ata Nº 008/2019 da Oitava Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Sétima Legislatura, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove. 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove (28-05-2019) 

reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua 

Oitava 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, Gilmar 

Angelo Martinazzo e Sandro Simon. O Vereador Ido José Fritzen não 

compareceu pois estava acompanhando familiar doente. 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, vereador Diogene Biegelmeier para 

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

Barp, colocou à disposição dos Vereadores a Ata Nº 0072019 da Sessão 

Ordinária do dia quatorze de maio de dois mil e dezenove (14-05-2019), 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. Pedido de Informação Nº 002/2019; 

Requerimento à Mesa Diretora Nº 002/2019. Após passou-se para a 2ª FASE DA 

SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: 

VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e iniciou 

comentando sobre a entrega de uniformes escolares para a rede de ensino 

municipal. Disse que foi um investimento de R$ 23.000,00 (vinte e três mil 

reais), e que os uniformes foram distribuídos para 294 (duzentos e noventa e 

quatro) alunos da Escola Santos Anjos. Trata-se de uma promessa realizada na 

campanha política e que foi muito bem aceita pela comunidade, pois nem todos 

tem condições de adquirir uniformes, que são necessários para o 

desenvolvimento das atividades de ensino. Destacou a realização de uma 

formação específica para os educadores e funcionários da escola, que foi de 

grande valia, pois o conhecimento dos professores é repassado aos alunos. 

Acredita que a formação de uma pessoa depende da sociedade em que está 



inserida e que a educação é fundamental. Acredita que tem muita coisa a 

melhorar, mas que a educação em nova boa vista é de ótima qualidade. Sobre o 

Projeto de Lei Nº 045/2019, que trata da suplementação de um crédito para 

aquisição de uma ensiladeira, um espalhador de calcário e outro espalhador de 

adubo orgânico, a integrar a patrulha agrícola novaboavistense. Acredita que a 

agricultura é muito importante e são validos todos os incentivos da 

administração aos agricultores. Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR 

GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e 

iniciou desejando uma boa recuperação à esposa do colega Vereador Ido José 

Fritzen, solicitando que seja um encaminhado um ofício à família. Agradeceu à 

todos que participaram da festa do Coral Bem Querer, uma promoção muito 

importante pela valorização da cultura. Agradeceu ao Poder Público por estar 

colaborando com todos os Corais e elogiou os coralistas, que além de ter um 

verdadeiro dom de cantar, realizam um importante trabalho voluntário para 

manter viva a tradição do canto coral em Nova Boa Vista. Pediu à administração 

que realize a reforma do ar condicionado da ambulância da Secretaria de Saúde. 

Falou que o valor é ser gasto com a troca do compressor é de aproximadamente 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) mas que essa ferramenta é essencial para os 

motoristas, especialmente no inverno, que dá mais visibilidade ao motorista e 

segurança ao transporte dos pacientes. Falou que, no ano passado, a câmara 

aprovou a venda de um veículo spin, cujos recursos seriam destinados à 

aquisição de outro veículo, o que até agora não aconteceu. Pediu a limpeza das 

ruas da cidade, especialmente nas proximidades da escola estadual e das 

residências dos munícipes Alencar Milani e Marli Merten. Pediu melhorias no 

pátio da capela mortuária e solicitou atenção especial da Secretaria de Obras à 

limpeza dos bueiros e sarjetas, para evitar que a água atravesse as estradas. 

Pediu a instalação de tubos na propriedade de Ségio Kirch, que necessita estas 

melhorias para o melhor desempenhar as atividades na produção de leite. 

Gilmar destacou que os pedidos não são dos vereadores, mas sim do povo, por 

isso a administração deve atender todos, de acordo com as suas possibilidades. 

Agradeceu aos colegas vereadores por acatar o seu pedido para a destinação 

dos recursos provenientes do saldo das emendas impositivas ao Hospital 

Comunitário de Sarandi, que passa por dificuldades financeiras, especialmente 

porque os município do Consórcio renovaram o contrato mas excluíram o 

pagamento da taxa de administração de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por 

município, que era usada para auxílio para o hospital nos plantões à noite e aos 



finais de semana. Gilmar acredita que não é viável ao município economizar 

esse valor, mas quando um munícipe necessitar não ter o devido atendimento 

hospitalar. Pediu cuidado aos servidores que realizam a limpeza da praça 

municipal quanto à passagem de secante próximo ao meio-fio, porque em 

alguns casos muita grama está morrendo, dando um aspecto feio à praça, 

especialmente neste período próximo à realização da Kolonie Fest. Pediu 

também a instalação de mais lixeiras. O Vereador Gilmar Angelo Martinazzo 

recomendou à administração municipal que inclua matérias na capa dos jornais 

em agradecimento a todos os deputados que encaminharam emendas para 

Nova Boa Vista, e não somente um. Destacou que deputados de todos do todos 

os partidos mandaram recursos mas nem todos receberam agradecimento. 

Também disse que seria importante citar o vereador que trabalhou para a 

conquista da emenda. Além disso, sugeriu que a Secretaria da Saúde informe à 

população que está recebendo auxílio de exames que este valor é proveniente 

de emendas impositivas, que é uma iniciativa dos vereadores. O Vereador 

destacou a importância de não haver distinção devido à interesses e siglas 

partidárias. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR 

SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Não fez uso da palavra. VEREADOR NEURI 

STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou colocando-se 

favorável à solicitação do Vereador Gilmar Angelo Martinazzo para que sejam 

citados, sempre, os nomes dos Deputados que encaminham as emendas e dos 

vereadores que trabalham para o seu recebimento. Acredita que é preciso ser 

transparente e que essa divulgação faz parte do trabalho dos vereadores. Pediu 

para a administração municipal que realize a substituição de algumas lixeiras 

dentro do município, que em alguns lugares o lixo está sendo espalhado por 

animais. Pediu que o serviço seja realizado assim que possível. Elogiou a 

realização da substituição das lâmpadas queimadas na iluminação pública da 

cidade, solicitando que o mesmo também ocorra no interior. Em aparte o 

Vereador Ildo Cover elogiou o trabalho comunitário realizado pelos moradores 

da Rua Pôr-do-Sol, os quais, de forma organizada, realizam a limpeza da rua. 

Acredita que isto deveria servir de inspiração para o restante do município, pois 

gera economia e facilita a realização dos demais serviços da administração. Em 

aparte o Vereador Diogene Biegelmeier complementou as palavras do Vereador 

Ildo Cover sobre a colaboração dos moradores da Rua Pôr-do-Sol, solicitando a 

colaboração da administração municipal para a realização da limpeza da área 

verde e recuperação de uma fonte de água lá existente. O Vereador Neuri 



Staggemeier solicitou ao Presidente do Poder Legislativo a convocação do 

Prefeito Municipal para participar de reunião com todos os Vereadores, para 

esclarecer se a construção desta praça e recuperação da fonte de água é ou não 

de interesse da administração. Acredita que é necessário haver um 

posicionamento, para elaborar um plano de trabalho e um cronograma da 

realização dos serviços pedidos pelos vereadores. Em aparte o Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo disse que já encaminhou pedido para melhorias na área 

verde do Bairro Pró-Moradia e do loteamento Bem Morar. Disse que válida a 

intenção de convocar o Prefeito Municipal para esclarecer de uma vez por todas 

essa questão que tem sido repetida várias vezes nos últimos anos. Em aparte o 

Vereador Ildo Cover disse que também uma questão de saúde pública, 

considerando que a anteriormente citada fonte de água é, atualmente, um 

criador de mosquitos, que é preocupante em períodos de proliferação de 

transmissores de doenças, como a Dengue, por exemplo. O Vereador Neuri 

Staggemeier sugeriu à administração que insira no programa de rádio e no 

jornal, um agradecimento às pessoas que fazem a doação de cascalho e pedras 

para a recuperação de estradas e outros serviços da Secretaria de Obras. 

Acredita que que esta atitude é muito importante para valorizar as pessoas, que 

muitas vezes tem muito trabalho para realizar os trâmites necessários à 

expedição da devida licença ambiental. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo concordou com a necessidade de valorizar os doadores de saibro 

para o uso em serviços municipais, solicitando que essas pessoas tenham 

determinados privilégios, como a prioridade na realização de alguns serviços. 

Disse saber de casos em que os doadores do material utilizado em estradas não 

receberam as melhorias solicitadas em suas propriedades. O Vereador Neuri 

Staggemeier disse que isso não acontece mais. Pediu à Secretaria de Obras a 

colocação de pedra brita nos acessos aos cemitérios das comunidades de Linha 

Caúna e Linha Maneador. Comentou que visitou os municípios de Engenho 

Velho e Lagoa dos Três Cantos, que disponibilizam internet para 100% (cem por 

cento) do seu território, tanto na cidade como no interior. Disse que a 

população aprova essa atitude. Disse que é preciso realizar um comodato com 

as comunidades para a instalação de uma torre e após uma licitação para a 

instalação das antenas das empresas interessadas. Acredita que o valor a ser 

investido é relativamente baixo em relação aos benefícios à população, pois 

cada antena custaria em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais). O Vereador Neuri 

solicitou ao Prefeito Municipal que tome as providências necessárias a 



implantação dessas melhorias em Nova Boa Vista, tendo em vista que, 

atualmente, todos os setores necessitam da rede mundial de computadores. O 

Vereador explicou que as empresas provedoras de internet optam por realizar 

investimentos, como a instalação de novas torres, nos centros urbanos, pela 

gama maior de consumidores beneficiados, sendo necessária a intervenção do 

Poder Público para levar tais melhorias ao interior. Convidou toda a população 

para a festa junina da Escola Santos Anjos a se realizar no dia 14-06-2019 

(quatorze de junho de dois mil e dezenove) no Salão Padre Urbano Maldaner. 

Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – 

Bancada do PT: Saudou a todos e iniciou reforçando a importância de lembrar 

das pessoas que, de uma forma ou de outra contribuem para o 

desenvolvimento do município. Neste sentido elogiou o trabalho que vem 

sendo desempenhado pelo Assessor Jurídico do Poder Legislativo, contratado 

no ano de 2013 (dois mil e treze) quando o Vereador Diogene Biegelmeier 

assumiu a presidência da Câmara Municipal. Destacou que a contratação do 

advogado Dr. Maiquel Adam foi uma aposta bem sucedida, que tinha o objetivo 

de renovar e, não apenas realizar o trabalho técnico, mas, de alguma forma, 

contribuir para o crescimento da cidade. Diogene elogiou o trabalho até então 

realizado, especialmente após a visita do Adjunto da Superintendência do DAER 

(Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), realizada após um convite 

do Assessor Jurídico, para tratar de assuntos relacionados ao Acesso Asfáltico 

Municipal, Rodovia AM 9195. Diogene acredita que esta obra foi muito 

esperada pela comunidade novaboavistense, por isso não pode ficar 

abandonada como se encontra atualmente. Foi entregue um Ofício do Poder 

Legislativo solicitando a pintura das faixas, recolocação de placas de sinalização, 

tapa-buracos, roçada, limpeza de sarjetas e a questão da água sobre a pista. 

Destacou que o representante do DAER prometeu algumas melhorias já par aos 

próximos dias, sendo que a roçada, pela falta de pessoal, deverá ser realizada 

em parceria com a Prefeitura Municipal. Convidou a todos para a festa da 

Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, no domingo dia 02-06-2019 (dois de 

junho de dois mil e dezenove). Pediu providências quanto ao barro que fica 

acumulado sobre a Rua Felipe Werlang. Em aparte o Vereador Neuri 

Staggemeier solicitou que este fato também possa ser comunicado ao Prefeito 

Municipal em reunião com os Vereadores, para que este se comprometa a 

realizar, ou não, as providências necessárias. O Vereador Diogene Biegelmeier 

destacou que a população cobra dos vereadores, que devem solicitar ao 



Prefeito Municipal. São vários passos que devem ser tomados para a execução 

das obras necessárias. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR 

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

COVER – Bancada do MDB: Não fez uso da palavra; VEREADOR ANDRÉ BARP 

(TCHOLA) – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e iniciou traçando 

comentários sobre as obras realizadas na Câmara de Vereadores, ampliando e 

modernizando o espaço físico da secretaria, garantindo acessibilidade para 

disponibilizar um atendimento melhor à comunidade. Agradeceu ao Prefeito 

Municipal Daniel Thalheimer e ao Secretário de Finanças Eder Knob por atender 

a sua solicitação. Comentou sobre o retorno que a bacia leiteira proporciona ao 

município, que ficou em 3º (terceiro) lugar entre os municípios de abrangência 

da Cotrisal no rateio do valor adicionado de ICMS (Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços) no ano de 2018 (dois mil e dezoito). Por esse fato, o 

Vereador Tchola acredita que os governantes precisam olhar com carinho as 

questões que envolvem o trabalho no campo. Falou da importância das 

emendas impositivas dos vereadores, que estão gerando melhorias para todas 

as comunidades novaboavistenses, destacando a necessidade de, em cada obra, 

instalar uma placa informando que ali foram empregados recursos provenientes 

de emendas impositivas da Câmara Municipal. E Também informar a população 

que passou de 81.000,00 reais que o vereadores ajudaram em exames e 

consultas na saúde com as emendas impositivas, Também acredita na 

necessidade de divulgar quem trabalha para o recebimento de cada uma das 

emendas parlamentares, informando o Deputado que encaminhou e o 

Vereador que lutou para o recebimento do recurso. O Presidente do Poder 

Legislativo, Vereador André Barp (Tchola) destacou a realização de uma 

pesquisa administrativa de opinião pública para avaliar o trabalho desenvolvido 

pela Câmara Municipal de Nova Boa Vista. Disse que a pesquisa pegou a 

população de surpresa, o que foi importante para se ter um resultado 

espontâneo, sem manipulações. Assegurou que o resultado foi satisfatório e 

que tem convicção em dizer que faz parte de uma das melhores composições 

legislativas que o município já teve, que busca, à todo o tempo, o bem maior 

para a comunidade. Disse que esteve conversando com a Secretaria Municipal 

de Assistência Social para a realização, em parceria, de uma Campanha do 

Agasalho, que realizar-se-á a partir da segunda semana de junho. Disse que 

serão beneficiados, primeiramente, a população novaboavistense, e após 

supridas as necessidades municipais, as demais doações serão encaminhadas 



aos municípios vizinhos. O parlamentar também explicou à população que tem 

reclamado do alto valor dos contratos do programa Troca-Troca de Milho, que o 

aumento foi de 11% (onze por cento), que gerou um descontentamento 

generalizado. Tchola acredita que, querendo, a administração municipal poderia 

ter auxiliado os produtores, subsidiando a diferença, como já aconteceu na 

administração do ex-prefeito Pulo Merten e o vice Mauro Dalcin. De acordo 

com a solicitação dos demais vereadores para a realização de reunião com o 

prefeito sobre as recorrentes solicitações de serviços realizadas pelos 

vereadores, disse que já pediu várias vezes a instalação de tubos nas 

propriedade de Mario Colli e Paulo Grunenwaldt. Também pediu a retirada do 

saibro na propriedade da munícipe Luciana Wagner. Pediu a instalação de tubos 

na propriedade de Euclides Rupolo, que deslocaram-se. Pediu à Secretaria de 

Obras que leve três cargas de saibro na propriedade de Vanderléia Rupolo. 

Pediu, em atendimento ao que dispõe o artigo 91 (noventa e um) da Lei 

Orgânica Municipal, que o Poder Executivo encaminhe cópia de todos os 

processos de sindicâncias conclusivos realizados pelo Poder Executivo, além de 

relatório trimestral da folha de pagamento. Acredita que isso é importante para 

o exercício da função fiscalizadora da Câmara Municipal. Falou que é preciso 

cuidar com os limites impostos para a folha de pagamento, pois não é 

admissível a contratação de pessoas devido à promessas políticas. Disse que 

quanto maior a folha de pagamento, menor serão os investimento municipais. 

Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que estão sendo 

contratadas muitas pessoas para o setor administrativo, enquanto são 

necessários diversos profissionais para o desenvolver das atividades da 

Secretaria de Obras, especialmente auxiliares de serviços gerais. Tchola disse 

que a população tem lhe cobrado sobre as contratações de funcionários da 

administração, destacando que muitas vezes o problema não é a falta de 

profissionais, mas a falta de realizar um trabalho organizado. Disse que um bom 

gestor não pode promover o inchaço da máquina pública, da forma como está 

acontecendo. Convidou a todos para a festa da Paróquia Nossa Senhora dos 

Navegantes, no domingo dia 02-06-2019 (dois de junho de dois mil e dezenove). 

Convidou toda a população para a festa junina da Escola Santos Anjos a se 

realizar no dia 14-06-2019 (quatorze de junho de dois mil e dezenove) no Salão 

Padre Urbano Maldaner. Concluiu o Vereador André Barp. 3ª FASE DA SESSÃO: 

ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente solicitou ao Agente Legislativo a leitura 

dos projetos e ao assessor jurídico para se manifestar quando aos aspectos 



técnicos e jurídicos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 042/2019: “Altera carga 

horária e padrão do cargo de Médico Pediatra, constante no Plano de Cargos de 

Provimento Efetivo dos Servidores Municipais de que trata a Lei Municipal Nº 

1.124/2009, e dá outras providências”. Em discussão: Os pareceres foram 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 043/2019: 

“Altera dispositivos da Lei Municipal Nº 851/05 que “Reestrutura o Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Nova Boa 

Vista-RS e dá outras providências”. Em discussão: Os pareceres foram 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. O Vereador Gilmar Angelo Martinazzo solicitou que 

os Projetos de Leis Nº 044/2019 e 045/2019, assim como os Projetos de Leis Nº 

046/2019 e 047/2019 fossem votados em bloco. Posto o pedido em votação, 

resultou: Aprovado por unanimidade o pedido verbal para votação em bloco. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 044/2019: “Abre Créditos Especiais no 

orçamento do município, indica recursos e dá outras providências”. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 045/2019: “Abre Créditos Suplementares no 

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

discussão: Os pareceres foram favoráveis. Após, os Projetos foram postos em 

votação, resultando APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE 

LEI DO EXECUTIVO Nº 046/2019: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a 

contratação temporária prevista na Lei Municipal nº 1932/2018”. PROJETO DE 

LEI DO EXECUTIVO Nº 047/2019: “Autoriza o Poder Executivo a renovar a 

contratação temporária de 01 (um) motorista, prevista nas Leis Municipais nº 

1816/2017,1928/2018 e 1976/2018”. Em discussão: Os pareceres foram 

favoráveis. Após, os Projetos foram postos em votação, resultando APROVADOS 

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

Vereador Ildo Cover: Sobre o Requerimento à Mesa Diretora que versa sobre a 

solicitação de repasse da sobra dos valores das emendas impositivas ao Hospital 

Comunitário de Sarandi, pediu se esse repasse se dará já neste ano ou apenas 

no ano de 2020 (dois mil e vinte). Vereador André Barp: Falou aos Vereadores 

que está analisando a possibilidade de realizar a Sessão Ordinária do dia 25-06-

2019 (vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove) na Comunidade do 

Gauchinho, tendo em vista o adiamento da Sessão prevista para aquela 

comunidade. Disse que é preciso realizar a Sessão neste período para evitar 

maiores contratempos no futuro. 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 11-06-2019 (onze 

de junho de dois mil e dezenove) na Câmara Municipal de Nova Boa Vista, a 

partir das 19h00min. 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. 
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