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Ata Nº 018/2019 da Décima Oitava Sessão Ordinária, da Terceira Sessão 

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

de dois mil e dezenove (22-10-2019). No Salão da Comunidade de linha Caúna, 

interior do Município 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, Cleber 

Badin, Ido José Fritzen e a suplente Adriana Klein Wolfart, face ao pedido de 

afastamento para tratamento de saúde do Vereador titular Sandro Simon. 

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 017/2019 

da Sessão Ordinária do dia oito de outubro de dois mil e dezenove (08-10-2019), 

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 18/2019. 2ª FASE 

DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram os seguintes Vereadores: 

VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Não fez uso da palavra; 

VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou 

a todos e iniciou agradecendo o apoio obtido pela comunidade nos pleitos 

disputados. Destacou a importância de eleger vereadores para representar as 

comunidades. Falou sobre a viagem realizada a Brasília, juntamente com o 

Prefeito Municipal e os colegas vereadores. Agradeceu ao apoio dos Deputados 

Dirceu Franciscon e Ronaldo Santini. Disse que tem uma boa relação com estes 

deputados, que colocaram-se à disposição para atender as demandas 

novaboavistenses e regionais. Destacou alguns dos protocolos realizados nos 

gabinetes em Brasília, entre eles: (01) pedido para intervenção junto ao DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para viabilizar a 

construção do trevo de acesso, que é importante para dar visibilidade ao 

município e, principalmente, para oferecer segurança às pessoas que ali 



transitam e acessam o Município de Nova Boa Vista/RS; (02) pedidos de 

recursos para pavimentação junto aos Gabinetes do Senador Luis Carlos Heize e 

Deputado Ronaldo Santini; (03) pedido no Ministério da Ação Social e Cidadania 

para o encaminhamento de um veículo para transporte dos alunos da APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), veículo de aproximadamente 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ; (04) pedido de emenda parlamentar do 

Deputado Ronaldo Santini para a área da saúde, através da Bancada gaúcha, 

além de recursos para pavimentação com este mesmo deputado. Gilmar Angelo 

Martinazzo explicou que, neste momento, os deputados fazem a indicação das 

áreas em que destinarão as emendas parlamentares, sendo que somente é 

realizado o empenho no mês de fevereiro, quando são indicados os municípios 

que receberão recursos. O vereador agradeceu aos Deputados pela 

receptividade, agradeceu aos que lhe acompanharam nas visitas realizadas aos 

gabinetes, mas, principalmente, agradeceu a comunidade de Nova Boa Vista/RS 

que lhe confiou para ser um representante. Destacou que gosta do município e 

pediu para que a juventude possa envolver-se mais na política, pois com o 

passar do tempo as lideranças precisam ser renovadas. Concluiu o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: 

Saudou a todos os presentes, especialmente a comunidade de Linha Caúna. 

Parabenizou o Presidente do Poder Legislativo pela iniciativa da realização das 

Sessões Ordinárias nas comunidades do interior, pois acredita na importância 

de demonstrar a comunidade como se dá o trabalho do vereador, além de 

oportunizar momentos para o povo cobrar melhorias de seus representantes. 

Agradeceu aos votos recebidos na comunidade, colocando-se à disposição para 

colaborar naquilo que estiver ao seu alcance. Informou a população que está 

aberto o processo de aquisição dos terrenos vagos do Loteamento Bem Morar, 

cujas inscrições podem ser realizadas até o dia 14-11-2019 (quatorze de 

novembro de dois mil e dezenove), junto à Prefeitura Municipal. Disse que, 

inicialmente, são 05 (cinco) terrenos disponíveis, mas que haverá o 

desmembramento de uma área com mais 12 (doze) terrenos, para o que será 

aberto novo edital. Pediu que os interessados busquem maiores informações 

junto à prefeitura, pois esta é uma excelente oportunidade para quem busca a 

realização do sonho da casa própria. O Vereador Cleber Badin comentou sobre 

o início das obras de pavimentação asfáltica dos acessos às comunidades do 



interior. Explicou que serão asfaltados 17.400m² (dezessete mil e quatrocentos 

metros quadrados) de estradas, totalizando 2,78 Km (dois virgula setenta e oito 

quilômetros). O primeiro trecho a receber melhorias é a estrada de acesso à 

Linha Comprida e Linha Caúna, em seguida serão asfaltadas as estradas de 

acesso à Linha Lajeado Boa Vista e Linha Knob e Linha Cachoeirinha. Cleber 

destacou a importância desse projeto, assegurando que segue na torcida para 

que nos próximos anos sejam abertas novas linhas de financiamento para que a 

municipalidade possa buscar mais verbas e dar continuidade à essas obras, pois 

nunca antes o governo disponibilizou verbas para pavimentação no interior. 

Disse que está sendo dado um passo importante, ficando um compromisso aos 

próximos gestores para continuar. Comunicou à população que as 02 (duas) 

novas ambulâncias já estão em processo de transformação, ficando, nos 

próximos dias, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Falou que as 

obras do acesso à Linha Mirim, além das melhorias nos pavilhões de Linha 

Cachoeirinha e Linha Perau, cujos recursos advém de emendas parlamentares 

dos Deputados Alceu Moreira e Covatti, respectivamente, estão paradas porque 

o governo não realizou o pagamento, mas espera que aconteça em breve. O 

Vereador Cleber Badin disse que tem recebido diversas cobranças da 

comunidade para a realização de um incentivo maior para as escolinhas de 

futebol de Nova Boa Vista/RS. Falou que a Secretária Carla Machado está 

buscando a realização de um termo de parceria para trazer ao município um 

polo da Associação Chapecoense de Futebol, o que acredita ser fundamental 

para trazer experiência aos alunos das escolinhas, para que Nova Boa Vista/RS 

continue sendo destaque no esporte. Outra cobrança grande da comunidade é 

por melhorias nas lixeiras da cidade. Explicou que a administração já adquiriu 10 

(dez) novos containers, que serão instalados nos locais com maior concentração 

de lixo. Parabenizou os professores pela passagem do seu dia. Convidou a 

população a participar da rodada final do Campeonato Municipal de Veteranos, 

no campo do Esporte Clube Gauchinho. Pediu a todos para prestigiar o 

Campeonato Municipal de Futsal. Disse quem breve iniciará o Campeonato 

Municipal de Futebol de Campo. Sobre a viagem a Brasília, ao lados do Prefeito 

Municipal e dos Vereador Gilmar Martinazzo e Neuri Staggemeier, destacou que 

realizou diversos pedidos de melhorias, levando ao conhecimento dos 

Deputados e Senados os pleitos da comunidade novaboavistense. Disse que 



ficou feliz em participar, no Senado Federal, da aprovação do Leilão do Pré-Sal, 

cujo rateio de verbas trará para Nova Boa Vista/RS um valor aproximado de R$ 

868.000,00 (oitocentos e sessenta e oito mil reais), sendo que deste montante, 

75% (setenta e cinco por cento) será pago até o final do ano de 2019 (dois mil e 

dezenove) e o restante em janeiro de 2020 (dois mil e vinte). Comentou sobre 

as dificuldades que os Deputados estão enfrentando para a liberação das 

emendas de bancada, tema bastante discutido, que provavelmente, os valores 

serão utilizados para cobrir os investimentos já indicados no ano passado, sendo 

o restado destinado à livre escolha de cada deputado. Em aparte o Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo destacou que metade das emendas de bancada são, 

obrigatoriamente, destinadas para investimentos na área da saúde, sendo que o 

restante, pretende-se, investir na destinação de máquinas e equipamentos para 

os municípios, especialmente aqueles que ainda não receberam. O Vereador 

Cleber Badin agradeceu a presença de todos e colocou-se à disposição de quem 

dele precisar. Concluiu o vereador Cleber Badin. VEREADOR ILDO COVER – 

Bancada do MDB: Não fez uso da palavra; VEREADOR LUIZ DESINGRINI – 

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

Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou agradecendo as duas diretorias da 

comunidade. Disse que pediu ao Secretário de Obras a recuperação das 

estradas que ligam Linha Caúna e Linha Barraca, além do travessão que liga as 

linhas Tijolo e Barraca. Pediu melhorias na estrada que liga Linha Caúna e Linha 

Cachoeirinha, principalmente no morro próximo à residência de Milton 

Previatti. Pediu a colocação de britas na estrada de acesso ao cemitério da 

comunidade. Desejou um bom trabalho à suplente Adriana Wolfart, que assume 

a cadeira do Vereador Sandro Simon, face a sua licença para tratamento de 

saúde. O Vereador Neuri Staggemeier elogiou a iniciativa do Presidente André 

Barp pela realização das Sessões Ordinárias no interior, pela importância de 

demonstrar para as comunidades o que cada vereador representa. Disse estar 

agradecido pelos votos recebidos na comunidade de Linha Caúna, assegurando 

que fará o possível para representar a comunidade com eficiência, à contento 

de todos os moradores. Disse que é filho dessa terra, agradecendo ao apoio de 

sua família durante toda a vida pública. Ali nasceu, cresceu, casou-se e teve seus 

filhos, por isso sente um enorme carinho pela comunidade. Agradeceu aos 

amigos, relembrando momentos especiais em sua vida, dos quais carrega muita 



saudade. Falou que aos 12 (doze) anos ingressou no grupo “Os Geniais”, que 

levavam o nome da Linha Caúna por todos os estados da Região Sul do país.  

Comentou sobre sua participação no time do “Ouro Verde” de Linha Caúna, que 

traz muitas recordações às pessoas mais antigas, pois o futebol era a sua 

principal recreação. Relembrou a época da construção do pavilhão comunitário, 

na década de 1980 (mil novecentos e oitenta), em conjunto entre a comunidade 

católica e evangélica, dizendo que, inclusive, no projeto arquitetônico previu-se 

a construção de uma divisória, caso surgissem divergências entre as duas 

comunidades. Assegurou que as duas comunidades unidas, trabalhando por 

ideais comuns e pelo crescimento e desenvolvimento de todos serviu de 

exemplo para outras comunidades. Aos 30 (trinta) anos de idade, Neuri 

Staggemeier elegeu-se, sendo o vereador mais votado da história de Linha 

Caúna, quando ainda pertencia ao Município de Sarandi/RS, do qual fez parte da 

administração como 3º (terceiro) vereador mais votado. Aos 34 (trinta e quatro) 

anos, com o apoio da comunidade, fora eleito o 1º (primeiro) Prefeito do 

Município de Nova Boa Vista/RS, cargo do qual orgulha-se muito, por isso 

registrou alguns fatos históricos que considera importantes. Falou da 

prosperidade do povoado de Caúna, que, inclusive, era maior que o de Boa 

Vista. Relembrou que na Caúna tinha um hotel, além do povoado ser rota do 

transporte de ônibus, quando ainda não existia a rodovia BR 386. Relembrou 

com tristeza o temporal que destruiu o pavilhão no ano de 1989 (mil 

novecentos e oitenta e nove), do qual sobrou apenas o piso, que hoje está se 

deteriorando pela exposição às chuvas durante vários anos. Disse que a 

comunidade viu um sonho ser completamente destruído, por isso, ao lado do 

Padre Urbano Maldaner, o Vereador Neuri Staggemeier buscou recursos em 

Brasília, junto ao FUNDEM (Fundo de Desenvolvimento Sócio Econômico). 

Relembrou outra fatalidade do tempo, esta no ano de 1990 (mil novecentos e 

noventa), quando a força da água arrancou a ponte do Rio Turvo, deixando a 

comunidade isolada. No ano de 1989 (mil novecentos e oitenta e nove) Neuri 

Staggemeier ajudou na conquista de verbas para instalação de água potável 

para a comunidade. Em 1994 (mil novecentos e noventa e quatro), já na 

qualidade de Prefeito Municipal, Neuri Staggemeier viabilizou a instalação da 

torre, trazendo sinal de televisão para a comunidade, sendo hoje utilizada para 

a transmissão de sinal de internet. Em 1995 (mil novecentos e noventa e cinco) 



fora reconstruída a ponte, uma grande necessidade das pessoas. Em 2003 (dois 

mil e três), o Neuri Staggemeier conseguiu a ampliação do pavilhão, que foi 

importante para a comunidade, embora tenha causado muitos contratempos ao 

então prefeito, que respondeu processo pelo repasse de recursos para a Mitra 

Diocesana de Passo Fundo/RS, revertido posteriormente. Atualmente, a luta da 

comunidade de Linha Caúna é para legalização das escrituras do ginásio, a fim 

de viabilizar o recebimento das verbas provenientes das emendas impositivas 

da Câmara Municipal de Vereadores. Neuri Staggemeier disse que já obteve 

muitos avanços, porém a burocracia brasileira é muito grande, havendo a 

exigência de um documento, assinado por engenheiro, atestando a conclusão 

da obra, para posterior averbação na matrícula do imóvel. O Vereador 

comprometeu-se a seguir na luta para encontrar uma solução jurídica ao caso, 

jamais desistindo da realização dos sonhos da comunidade. Agradeceu aos 

presentes, reiterando que é muito feliz por fazer parte dessa comunidade, pela 

qual sempre seguirá lutando para oferecer melhores condições de vida aos seus 

membros. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR DIOGENE 

BIEGELMEIER – Bancada do PT: Cumprimentou a todos e iniciou deixando um 

abraço especial a todas as pessoas de Linha Caúna, destacando a importância de 

ter uma comunidade unida, trabalhando em prol do bem comum. Elogiou a 

Prefeita Municipal em Exercício Vanilde Dalcin pela participação na Sessão 

Ordinária, diferentemente do Prefeito Daniel, que não participa. 

Independentemente disso, Diogene disse que a Câmara Municipal segue 

trabalhando para melhorar o município. Reforçou o pedido para a 

administração recuperar a estrada que liga as comunidades de Linha Caúna e 

Linha Cachoeirinha, especialmente nas proximidades da propriedade do 

munícipe Milton Previatti, tendo em vista, dentre outras coisas, o trafego do 

transporte escolar, que necessita boas estradas para garantir a segurança dos 

alunos. Quanto ao recolhimento do lixo no interior, acredita que deveria haver 

com maior periodicidade, a exemplo do município de Almirante Tamandaré do 

Sul/RS, que o realiza mensalmente. Diogene destacou que a população produz 

lixo tanto na cidade como no interior, por isso é importante buscar a sua correta 

destinação. Pediu providências na ponte localizada na ligação da Linha 

Maneador com a Linha Fritzen, cujas cabeceiras estão caindo, tornando o local 

bastante perigoso, suscetível de acidentes graves. O Vereador Diogene 



Biegelmeier fez uma prestação de contas da viagem que realizou a Porto 

Alegre/RS, juntamente com o Presidente do Poder Legislativo, para solicitar o 

auxílio dos deputados estaduais para o encaminhamento de recursos ao 

município. Disse que esteve visitando o Deputado Edegar Pretto, com o qual 

tem uma relação muito boa, além de visita em outros gabinetes e na Secretaria 

de Agricultura. Sobre o Projeto de Lei do Executivo Nº 089/2019, que trata da 

autorização para empréstimo do britador móvel ao Município de Novo 

Barreiro/RS, o vereador esclareceu que se trata de um empréstimo gratuito, 

sem a interposição de qualquer contrapartida. Diogene disse que o Projeto 

esclarece que o bem está em pleno funcionamento, por isso sugeriu que ele 

seja utilizado para gerar melhorias ao povo de Nova Boa Vista/RS. Por esses 

motivos, disse ser contrário à proposição caso seja submetida à deliberação do 

plenário. Agradeceu a todos que participavam da sessão e colocou-se à 

disposição de toda a comunidade nova-boa-vistense para auxiliar naquilo que 

for possível. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADORA ADRIANA 

KLEIN WOLFART – Bancada do PP: Saudou a todos e iniciou agradecendo os 

votos recebidos no pleito que disputou. Agradeceu ao Vereador Sandro Simon 

pela cedência da vaga na Câmara Municipal, viabilizando a realização dos seus 

pedidos. Pediu ao Secretário de Obras o ensaibramento da estrada da linha 

Jahn, na saída que liga ao município de Chapada/RS, além do travessão que liga 

Linha Sheibe e Linha Cachoeirinha. Pediu o alargamento da estrada em frente a 

propriedade do munícipe Eleandro Dalcin, onde há uma curva fechada, estreita 

e de pouca visibilidade. Pediu também a roçada e corte de galhos de algumas 

árvores. Convidou a todos a participar do Chá da Liga Feminina de Combate ao 

Câncer. No sábado dia 26-10-2019 (vinte e seis de outubro de dois mil e 

dezenove), no Ginásio Municipal Padre Urbano Maldaner. Acredita que este é 

um evento muito importante, sendo que o trabalho da Liga, que auxilia pessoas 

nos momentos de necessidade, deve ser constantemente valorizado. Concluiu a 

suplente Adriana Klein Wolfart. VEREADOR ANDRÉ BARP (TCHOLA) – Bancada 

do PP: Saudou a todos os presentes e iniciou agradecendo a população de Linha 

Caúna pela participação na Sessão ordinária. Agradeceu também pelos votos 

que recebeu nesta comunidade, dando-lhe a oportunidade de lutar pelos 

interesses do município, buscando sempre o seu crescimento e 

desenvolvimento. Disse que fez um levantamento, de 2017 (dois mil e 



dezessete) a 2020 (dois mil e vinte), sobre a economia que o Poder Legislativo 

de Nova Boa Vista gera aos cofres municipais. Destacou que a Câmara Municipal 

tem direito a receber até 7% (sete por cento) do orçamento do município, mas 

que em Nova Boa Vista se gasta muito menos que isso. Em 2017 (dois mil e 

dezessete) a Câmara teria direito a receber R$ 889.534,04 (oitocentos e oitenta 

e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), porém 

recebeu apenas R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalizando 

3,65% (três inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento). No ano de 2018 

(dois mil e dezoito) o repasse ao legislativo, que poderia ser de até R$ 

889.374,68 (oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e 

sessenta e oito centavos), foi de R$ 514.823,00 (quinhentos e quatorze mil, 

oitocentos e vinte e três reais), totalizando 4,12% (quatro inteiros e doze 

centésimos por cento). Por sua vez, em 2019 (dois mil e dezenove), foram 

repassados R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), enquanto a 

câmara poderia receber, por direito, R$ 1.003.521,62 (um milhão, três mil 

quinhentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos). Em resumo, Tchola 

informou a todos que com a economia do Poder Legislativo, nestes três anos 

sobrou ao Executivo um montante de R$ 1.393.611,27 (um milhão, trezentos e 

noventa e três mil, seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos), cujo valor 

pode ser livremente utilizado pelo Poder Executivo, para aquisição de máquinas, 

auxílios de exames, obras entre outros. Tchola acredita que é importante 

esclarecer estes assuntos, para que a população perceba a importância do 

Poder Legislativo, que realiza um trabalho sério em busca de melhorias para a 

comunidade. Além disso, através do trabalho dos vereadores municipais, 

independentemente de situação ou oposição, diversos recursos federais foram 

conquistados. Por isso, a comunidade pode ficar contente, pois está sendo bem 

representada, de forma séria e honesta, em prol do desenvolvimento de Nova 

Boa Vista/RS. Destacou ainda que no próximo ano haverão novas eleições, 

sendo que o povo tem o poder de escolher novos administradores, escolhendo 

a melhor proposta de crescimento e desenvolvimento. O Presidente do Poder 

Legislativo parabenizou o Vereador Mirim Bernardo Pena, que na última Sessão 

Ordinária da Câmara Mirim lançou um desafio a todas as pessoas, que 

relembrem em quem votaram nas últimas eleições e quais os projetos, quais 

propostas foram apresentadas, quais recursos foram conquistados por eles para 



realizar o crescimento do município. Falou que, se o presidente, governador, 

deputados, prefeitos e vereadores não estão fazendo um bom trabalho, parte 

do erro é da população, pois o povo foi quem elegeu maus governantes, 

podendo reverter tudo no próximo pleito, elegendo pessoas sérias, honestas, 

com caráter e comprometidas com o crescimento da comunidade. Convidou a 

toda a população para participar do Chá da Liga Feminina de Combate ao 

Câncer de Nova Boa Vista, assegurando que só conhece as dificuldades trazidas 

pelo câncer quem já passou por isso, sendo que não é possível prever quando a 

doença aparece. Convidou a todos para a rodada final do Campeonato 

Municipal de Veteranos. Pediu que a administração realize os trabalhos que são 

solicitados pela população e pelos vereadores. Assegurou que continuará 

cobrando, realizando todas as medidas possíveis. Falou que a munícipe Clair 

Justen solicitou auxílio das máquinas do Poder Público para preparação do 

terreno para construção de um galpão. O munícipe Jaime Fardo solicitou a 

instalação de tubos em sua propriedade. Ambos os serviços ainda não foram 

realizados, sendo que é de suma importância auxiliar os agricultores, devendo 

tais serviços serem tratados como prioridade. O Vereador André Barp (Tchola) 

falou que encaminhará ao Plenário para deliberação, um Projeto de Lei visando 

a extinção das diárias para os cargos eletivos e políticos. Acredita na 

necessidade de apenas realizar o ressarcimento das despesas, com a 

comprovação mediante apresentação da nota fiscal. Com isso, serão 

economizados mais recursos, que podem reverter-se em melhorias para a 

população. Acredita que os gestores precisam dar exemplo e economizar o 

dinheiro público sempre que possível. Tchola falou sobre a Recomendação que 

encaminhou ao Poder Executivo para melhorias na legislação das licenças 

ambientais, tendo em vista diversas reclamações da população. Acredita que 

houve uma falha na aprovação do projeto original, mas que pode ser facilmente 

revertida, se houver interesse por parte do Poder Executivo. Informou a 

população sobre os recursos que conquistou para a população novaboavistense: 

(01) R$ 100.000,00 (cem mil reais) para investimentos na saúde e R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) para reforma e ampliação dos ginásios de Linha 

perau e Linha Cachoeirinha, ambos do Deputado Covatti Filho; (02) um veículo 

novo para a Emater-RS/ASCAR de Nova Boa Vista/RS; (03) uma ambulância, com 

recursos provenientes de emenda parlamentar da Senadora Ana Amélia Lemos; 



(04) formalização do termo de Cooperação Técnica com o DAER; (05) perfuração 

de 02 (dois) novos poços artesianos na Linha Cachoeirinha e Linha Furini, 

prestes a se realizar; (06) inscrição do município no SUSAF (Sistema Unificado 

Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte); 

(07) busca para implantação do selo da CISPOA (Coordenadoria de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal), que também está prestes a se realizar. Destacou 

que trabalha de forma intensa para gerar melhorias ao município, fazendo uso 

das ferramentas que estão ao seu alcance. 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 085/2019: 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial 01 (um) 

farmacêutico e dá outras providências”. Em discussão: Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo: Disse que na justificativa do Projeto de Lei consta que não há 

necessidade de encaminhamento do Impacto Orçamentário e Financeiro, 

porém é entendimento da Câmara Municipal de que todo projeto que trate da 

contratação de pessoal deve ser acompanhado deste documento. Por isso o 

mesmo fora solicitado ao Executivo, encaminhado posteriormente. Assessor 

Jurídico Maiquel Adam: Falou que é um entendimento da Assessoria Jurídica de 

que tal documento deve ser encaminhado, pois cada contratação gera uma 

disposição de recursos, com diferença de valores, mesmo que isto esteja 

previsto no orçamento, pois pode ou não se realizar. Os pareceres foram 

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

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 087/2019: “Institui como política pública municipal o 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD”. Em 

discussão: Os pareceres foram favoráveis. Em votação: APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 088/2019: “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 

089/2019: “Autoriza o Município de Nova Boa Vista a realizar a concessão de 

uso de equipamento, à pessoa jurídica de direito público interno, à título 

precário, e por prazo determinado e dá outras providências”. Em discussão: Os 



pareceres foram favoráveis. Vereador Ildo Cover: Pediu, como Líder do Governo 

na Câmara Municipal, que o projeto seja baixado para maiores estudos, pois 

pensa que não está completo. Vereador Diogene Biegelmeier: Disse ser 

contrário à cedência do equipamento tendo em vista que está em 

funcionamento, por isso pode ser utilizado no município de Nova Boa Vista/RS. 

Destacou a importância do trabalho que está sendo realizado pelo britador na 

fabricação da pedra “rachão” para a construção de asfalto, sendo que o britador 

pequeno pode ser utilizado para manter a recuperação das estradas neste 

período. Citou alguns trechos de estrada que estão necessitando pedra brita, 

por isso reforçou a posição contrária à essa cedência, ainda mais considerando 

que ela dar-se-á de forma gratuita, sem a interposição de contrapartida. 

Vereador Neuri Staggemeier: Falou que concorda com a posição de baixar o 

Projeto para maiores estudos, discordando do colega vereador quanto ao 

funcionamento desta máquina, que desde que foi adquirido fez apenas em 

torno de 104 (cento e quatro) horas. Disse que desde a administração passada, 

o britador não foi utilizado. Acredita que quem “sairá perdendo” é o prefeito do 

Município de Novo Barreiro, pois não conhece o funcionamento da máquina. 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Disse que o britador, que tem poucas 

horas de uso porque o município dispunha de pedras irregulares. Falou que o 

bem foi retirado do leilão porque é uma máquina seminova, com poucas horas 

de uso. Acredita que, com o outro britador fazendo uma pedra regular, ambos 

podem ser utilizados, dando um rendimento maior ao município. O Presidente 

do Poder Legislativo, Vereador André Barp, colocou em votação o pedido verbal 

de adiamento da discussão do Projeto de Lei do Executivo Nº 089/2019, 

resultando: Rejeitado por maioria, 05 (cinco) votos contrários e 03 (três) 

favoráveis. O Presidente colocou em votação o Projeto de Lei do Executivo Nº 

089/2019, resultando: REJEITADO POR MAIORIA, 05 (CINCO) VOTOS 

CONTRÁRIOS E 03 (TRÊS) FAVORÁVEIS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO 

LEGISLATIVO Nº 017/2019: “Altera data de realização de Sessão Ordinária e dá 

outras providências”. 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: Não houveram 

vereadores inscritos. 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 11-11-2019 (onze de 

novembro de dois mil e dezenove) na Câmara Municipal de Vereadores 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 


