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Ata Nº 017/2019 da Décima Sétima Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos oito dias do mês de outubro de dois mil e 

dezenove (08-10-2019). Na Sala de Sessões Alfredo Ivo Liell da Câmara 

Municipal de Nova Boa Vista/RS, às dezenove horas (19h00min), reuniram-se os 

seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Ildo Cover, André Barp, Luiz 

Desingrini, Diogene Biegelmeier, Gilmar Angelo Martinazzo, Sandro Simon, Ido 

José Fritzen e a suplente Simone Berndt Albrecht, face ao pedido de 

afastamento do Vereador titular Cleber Badin de 12 de setembro a 11 de 

outubro do corrente. 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 016/2019 da Sessão Ordinária do dia vinte e quatro de 

setembro de dois mil e dezenove (24-09-2019), 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. Recomendação Nº 17/2019. 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE 

EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR GILMAR 

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

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

COVER – Bancada do MDB: Cumprimentou a todos e iniciou comentando sobre 

a comemoração do “Dia do Vereador” em 1º (primeiro) de outubro. Falou que o 

trabalho do vereador muitas vezes gera discussão, por isso falou um pouco das 

suas obrigações. Explicou que a palavra “Vereador” tem origem grega, derivada 

da palavra “verea” que significa caminho, sendo o vereador alguém que trilha, 

caminha ou orienta os caminhos. Trata-se de uma ligação entre o governo e o 

povo, com poder de ouvir as necessidades dos eleitores, propor melhorias e 

fiscalizar a sua execução pelo executivo. Disse que o os vereadores trabalham 

constantemente em defesa do povo, analisando, discutindo, aprovando ou 

reprovando projetos, buscando melhorias na qualidade de vida da população. 

Disse que o desempenhar do papel do vereador muitas vezes causa desconforto 



entre os poderes, porém é preciso que todos compreendam a sua importância e 

a necessidade de batalhar para que cada parte cumpra o seu papel na 

sociedade. Elogiou a organização da Festa do Idoso, dizendo que é muito 

importante valorizar quem tanto trabalhou para que o município pudesse 

crescer e se desenvolver. Disse que conversou com o Secretário de Obras, 

solicitando melhorias imediatas nas estradas da comunidade de Linha 

Maneador Baixo, sendo informado que a Secretaria não tem condições de britar 

essa estrada devido à necessidade de preparo da estrutura para a construção de 

asfalto em determinados pontos do município. O Vereador Ildo Cover desejou 

votos de pesar à família da munícipe Maria Helena Schmitz, que sempre esteve 

presente na comunidade, disposta a ajudar, e que deixa um legado muito bom 

para toda a comunidade. Desejou uma boa semana de trabalho a todos. 

Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR LUIZ DESINGRINI – Bancada do 

PTB:  Não fez uso da palavra; VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do 

PDT: Saudou a todos e iniciou pedindo para a administração municipal agilizar a 

substituição das lâmpadas queimadas da iluminação pública tanto na cidade 

quanto no interior do município. Disse que nos próximos dias o serviço será 

realizado. Pediu ao Secretário de Obras Antônio Queiroz para que possa dar 

continuidade nas obras que estão em espera. Explicou que a administração está 

trabalhando prioritariamente para a construção do asfalto, fazendo o chamado 

“rachão”, que é a base das estradas. O Vereador pediu o patrolamento dos 

seguintes trechos de estradas: (01) da ponte da Linha Caúna até a Linha Barraca; 

(02) o travessão da Linha Tijolo até a Linha Barraca; (03) de Linha Barraca até 

Linha Acampamento; (04) de Linha Caúna até Linha Cachoeirinha, 

especialmente a subida próxima a propriedade de Milton Previatti. Em aparte o 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo solicitou a realização de melhorias na 

estrada da Linha Fritzen, pois há um trecho da estrada que necessita da 

colocação de saibro, um serviço de poucas horas mas que é fundamental para 

melhorar a trafegabilidade da estrada. O Vereador Neuri Staggemeier disse que 

foi cobrado pela comunidade de Linha Mirim sobre o atraso no início da obra do 

asfalto, explicando que o valor ainda não foi depositado. Disse que é parte do 

trabalho do vereador auxiliar a esclarecer as dúvidas da população. Disse que 

pediu à administração a instalação de redutores de velocidade em diversos 

pontos da cidade, entre eles: (01) no acesso asfáltico, nas proximidades de 

campo do Grêmio Esportivo Shell, que também necessita do aumento das 



galerias; (02) no acesso asfáltico nas proximidades da entrada da Linha Mirim; 

(03) no acesso asfáltico entre o Pavilhão da Comunidade São José do Maneador 

e a entrada da Linha Fritzen; (04) no acesso asfáltico entre a residência da 

família Wuttke e a residência do munícipe Samuel Petry; (05) na Avenida Jacob 

Wagner Sobrinho, nas proximidades da Escola Santos Anjos. Agradeceu ao 

Assessor Jurídico Dr. Maiquel Adam pela elaboração de um Projeto de Lei, de 

sua autoria, que visa criar os títulos honoríficos de “Cidadão Honorário” e 

“Cidadão Emérito”, pois acredita na necessidade de poder homenagear pessoas 

que contribuíram com o município ainda em vida. Pediu o apoio dos Vereadores 

para a aprovação do Projeto. Também explicou que “Cidadão Honorário” será 

escolhido pelo Poder Executivo e o “Cidadão Emérito” será escolhido pelo Poder 

Legislativo. Convidou todas as comunidades de Linha Caúna, Linha Tijolo, Linha 

Barraca, Linha Jaboticaba para a Sessão Ordinária a se realizar no dia 22-10-

2010 (vinte e dois de outubro de dois mil e dezenove), as 19h00min no Salão 

Ecumênico de Linha Caúna. Disse de ficar triste ao perceber a falta de vontade 

de alguns órgãos governamentais para a solução dos problemas enfrentados 

pela comunidade. Disse que a burocracia, aliada à colocação das pessoas 

erradas. Disse que está enfrentando enormes dificuldades para a regularização 

das escrituras da comunidade de Linha Caúna. Falou que lhe está sendo cobrada 

a entrega de um documento que atesta a conclusão da obra, datado de 1980 

(mil novecentos e oitenta). Neuri disse que juntou toda a documentação 

solicitada, quando já era para estar pronto, foi informado da falta de outros 

documentos. Fez um voto de repúdio, pois sentiu-se lesado em seus direitos por 

pessoas que são pagas com dinheiro público, que ao invés de auxiliar acabam 

desprezando os cidadãos que lhes procuram. Em aparte o Vereador Ildo Cover 

disse ser testemunha, pois enfrenta o mesmo problema com a Comunidade de 

Maneador Baixo. Ildo disse que a averbação do pavilhão não foi realizada 

porque faltou o documento mas atesta a conclusão da obra, mas o Vereador 

acredita que basta olhar para o pavilhão para perceber que ele está lá, sendo a 

exigência do documento completamente descabida. Disse que é triste admitir, 

mas parece que estão tentando impedir a legalização das escrituras das 

comunidades. Desejou a todas as crianças e professores um feliz dia. Concluiu o 

Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: 

Cumprimentou a todos e disse fazer uso da palavra para reforçar um único 

pedido, que já fora realizado há bastante tempo. Pediu melhorias no pátio da 



propriedade do munícipe Romeu Meurer. Ido acredita que não é justo atender 

os pedidos de tantas pessoas e deixar um munícipe para trás. Colocou-se à 

disposição de todos para auxiliar a comunidade no que estiver ao seu alcance. 

Destacou que foi forçado a diminuir o ritmo de trabalho, mas que fará tudo à 

medida do possível, atendendo a todos que precisar. Concluiu o Vereador Ido 

José Fritzen. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: 

Cumprimentou a todos e iniciou pedindo a colocação de britas em frente à 

propriedade do munícipe Marcio Justen, onde tem bastante dificuldade para o 

transporte escolar, um serviço simples, fácil de resolver e de grande importância 

para esta família. Pediu a substituição de lâmpadas queimadas da iluminação 

pública, citando como exemplo a rua da sua residência, que está quase 

totalmente no escuro. Destacou a importância da instalação dos redutores de 

velocidade, principalmente nas proximidades da Escola Santos Anjos, pedido 

realizado pelo Vereador Neuri Staggemeier. Pediu o patrolamento do travessão 

da Linha Fritzen, local que está em más condições de trafegabilidade. Agradeceu 

a todos que participaram da votação do Conselho Tutelar, parabenizando 

principalmente os candidatos, pois acredita ser um trabalho muito importante. 

Elogiou a comunidade de Nova Boa Vista, pois um número considerável de 

eleitores participaram da votação. Sobre as questões burocráticas que 

dificultam o andamento dos serviços públicos, conforme dito pelo Vereador 

Neuri Staggemeier, disse que, realmente, é algo que revolta e chateia, pois 

impede a realização de alguns investimentos. Acredita que há uma falta de boa 

vontade de algumas pessoas que trabalham nestes setores, que fazem o país 

piorar cada vez mais. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que a 

legalização das escrituras das comunidades parece algo impossível de realizar. 

Disse que ficou muito chateado com algumas atitudes de pessoas pagas com 

dinheiro público. Acredita que é preciso repensar a forma como o cidadão é 

atendido em algumas repartições públicas, pois o fato de ter a caneta na mão, 

não significa que é possível fazer o que quiser. O Vereador Diogene Biegelmeier 

disse que vários fatores contribuem para agravar ainda mais a situação caótica 

em que o país se encontra, sendo um deles o descaso do próprio Presidente da 

República. Porém o parlamentar acredita que cada pessoa precisa fazer a sua 

parte da melhor forma possível, na torcida que as demais pessoas passem a 

pensar dessa forma, tornando o pais um lugar melhor para se viver. 

Parabenizou os professores pela passagem do seu dia, destacando a 



importância dessa classe de trabalhadores ao lado da desvalorização da 

educação pública. Acredita que é preciso investir sempre para garantir um 

ensino de qualidade, principalmente para as crianças, as quais também 

parabenizou pela comemoração do seu dia. Concluiu o Vereador Diogene 

Biegelmeier. VEREADORA SIMONE BERNDT ALBRECHT – Bancada do PDT: 

Cumprimentou a todos e iniciou agradecendo ao Vereador Cleber Badin pela 

cedência da vaga pelo período de 30 (trinta) dias, dizendo que todos os 

suplentes deveriam ter uma chance de perceber o trabalho. Disse que é uma 

ótima experiência e que todas as pessoas deveria ter uma chance. Desejou um 

bom trabalho aos novos Conselheiros Tutelares, dizendo que é um trabalho 

bastante complicado. Destacou a dificuldade de impor determinados limites na 

própria casa, pensando que é mais difícil ainda agir quando é chamado nas 

residências. Acredita que é um trabalho desgastante, que gera incômodos, por 

isso não buscaria este emprego para si. Desejou uma boa viagem aos 

Vereadores que deslocar-se-ão a Brasília, juntamente com o Prefeito Municipal, 

para que obtenham êxito em suas lutas, retornando com boas notícias para a 

comunidade novaboavistense. Convidou a população para que realize doações, 

ou adquira os cartões para o Chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer de 

nova Boa Vista. Disse que é melhor ajudar do que ser ajudado, além de que a 

Liga é uma entidade muito importante, que auxilia as pessoas nos momentos de 

necessidade. Concluiu a Vereadora Simone Berndt Albrecht. VEREADOR ANDRÉ 

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

a população nova-boa-vistense sobre as obras a serem realizadas com recursos 

da Emenda Parlamentar do Deputado Covatti Filho, que apenas falta a 

realização do pagamento, porém o Governo alega que não dispõe de recursos. 

Tchola disse que está cobrando do Deputado e que o recurso será pago em 

breve. Nesta mesa situação encontra-se a emenda do Deputado Alceu Moreira. 

Parabenizou os vereadores pela comemoração do seu dia em 1º (primeiro) de 

outubro, dizendo que a Câmara Municipal de Nova Boa Vista está sendo 

bastante elogiada em toda a região. Informou que encaminhou uma 

Recomendação ao Poder Executivo para a instalação de redutores de velocidade 

(quebra-molas) na Avenida dos Imigrantes, de acordo com os pedidos da 

população, que reclamam das altas velocidades empregadas pelos veículos que 

lá trafegam. Acredita que o Poder Público precisa realizar este pequeno 

investimento, a fim de evitar o pagamento de uma possível indenização, caso 



ocorra algum acidente grave. Pediu à administração que realize os serviços que 

a comunidade tem solicitado, citando como exemplo a necessidade de 

instalação de tubos na propriedade de Fabiano Gris, pedido realizado há certo 

tempo. Disse que, na propriedade de Jaime Fardo foi espalhado saibro, porém 

ainda não foi devidamente compactado, além da instalação de tubos, que 

também não se realizou. Pediu o patrolamento das estradas, que estão 

precárias. Disse que o município dispõe de duas patrolas, sendo que uma 

precisa continuar com os serviços nas estradas. Convidou a todos para a 

segunda Sessão Ordinária da Câmara Mirim, a se realizar dia 18-10-2019 

(dezoito de outubro de dois mil e dezenove) no Ginásio da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Santos Anjos, a partir das 10h00min. Destacou a 

importância dos projeto, para valorizar as crianças e despertar nelas o interesse 

pela vida pública. Parabenizou as crianças pela comemoração do seu dia. 

Parabenizou os professores, que mesmo desvalorizados, tem uma função muito 

importante, pois a educação é fundamental em todas as sociedades, em todos 

os tempos. Acredita que devem ser valorizadas as pessoas que dedicam suas 

vidas inteiras ao conhecimento, primeiro para adquiri-lo, depois para repassar 

aos alunos. Disse que todos os governantes precisam pensar em educação, 

porque é o investimento mais importante de uma administração. Todas as 

pessoas merecem uma educação de qualidade. Tchola disse que já foi professor 

de informática, por isso conhece a profissão e sabe da importância dos pais 

colocarem-se no lugar dos professores, a fim de conhecer o trabalho e 

compreender o que acontece dentro da sala de aula. O Vereador pediu aos pais 

que conversem com seus filhos, cobrem resultados, incentivem a estudar, pois 

se o aluno vai mal não é culpa do professor, mas sim dos próprios alunos. 

Convidou a todos para a Sessão Ordinária do Poder Legislativo a se realizar no 

dia 22-10-2019 (vinte e dois de outubro de dois mil e dezenove), no Pavilhão da 

Comunidade de Linha Caúna. Convidou a todos para participar da Festa da 

Escola Santos Anjos no dia 20-10-2019 (vinte de outubro de dois mil e 

dezenove), no Ginásio Padre Urbano Maldaner. Convidou a população em geral 

a participar do Chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova Boa 

Vista/RS, no dia 26-10-2019 (vinte e seis de outubro de dois mil e dezenove), no 

Ginásio Padre Urbano Maldaner, que é um evento muito importante para o 

Município. Disse que só sabe das dificuldades de uma família quem já enfrentou 

os problemas trazidos pelo câncer. Acredita que é necessário haver apoio do 



Poder Público, dos amigos, dos médicos e de todas as pessoas. Parabenizou as 

idealizadoras do Chá da Liga e pediu a presença dos colegas vereadores neste 

importante evento. Concluiu o Vereador André Barp (Tchola). 3ª FASE DA 

SESSÃO: ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente solicitou ao Agente Legislativo 

Jeferson Biegelmeier a leitura dos projetos e ao Assessor Jurídico Maiquel Adam 

a emissão de parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos das proposições. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 075/2019: “Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020”. Em discussão: Os pareceres 

foram favoráveis. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 082/2019: “Institui a Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica – NFS-e no âmbito do Município de Nova Boa Vista - RS e dá outras 

providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

083/2019: “Abre Créditos Especiais no Orçamento do Município, indica recursos 

e dá outras providências”. Em discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em 

votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 084/2019: “Abre Créditos Suplementares no Orçamento do 

Município, indica recursos e dá outras providências”. Em discussão: Os 

pareceres foram favoráveis. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 086/2019: “Autoriza o Município de 

Nova Boa Vista a conceder o uso de 03 (três) vagões forrageiros basculantes 

novos à entidades comunitárias e dá outras providências”. Em discussão: Os 

pareceres foram favoráveis. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE DE 

VOTOS. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 007/2019: “Institui os títulos 

honoríficos de “Cidadão Honorário” e “Cidadão Emérito” de Nova Boa Vista 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 RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 016/2019: “Autoriza a 

viagem de até 03 (três) Vereadores a Porto Alegre/DF”. Em discussão: Os 

pareceres foram favoráveis. Após, o Projeto foi posto em votação, resultando 

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

PESSOAIS: Vereador Ildo Cover: Sobre a cedência dos carroções para entidades 

comunitárias, pediu se os grupo que recebe o bem tem autonomia para 

emprestar para outro grupo. Assessor Jurídico Dr. Maiquel Adam: Disse que 

cabe ao Concessionários dar a destinação dos bens. 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 22-10-2019 (vinte e dois de outubro de dois mil e dezenove) no Pavilhão da 

Comunidade de Linha Caúna, interior do Município de Nova Boa Vista/RS, a 

partir das 19h00min (dezenove horas). 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. 

 

 

                     André Barp                         Diogene Biegelmeier 

   Presidente do Poder Legislativo    Secretário do Poder Legislativo 


