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Ata nº 015/2017 da Décima Quinta Sessão Ordinária, da Primeira 

Sessão Legislativa, da Sétima Legislatura, aos doze dias do mês de setembro de 

dois mil e dezessete. Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete 

(12-09-2017) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Décima Quinta Sessão Ordinária, sendo 

que às dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi feita a chamada, onde 

estiveram presentes os seguintes Vereadores: Neuri Staggemeier, Cleber Badin, 

Ildo Cover, Gilmar Angelo Martinazzo, Luiz Desingrini, Sandro Simon, Ido José 

Fritzen, a suplente Adriana Klein Wolfart, face ao pedido de licença do 

Vereador Diogene Biegelmeier e a suplente Ivanete Milani face ao pedido de 

licença do vereador titular André Barp. Constatando a existência de quorum o 

Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os 

trabalhos da presente Sessão. Em Seguida solicitou ao Secretário da Mesa para 

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

Angelo Martinazzo, colocou à disposição dos Vereadores a Ata nº 014/2017 da 

Sessão Ordinária do dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezessete (22-08-

2017), 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. Após passou-se para a 2ª FASE DA 

SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Sendo que se manifestaram os seguintes 

Vereadores: VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou ao 

Presidente Martinazzo e aos nobres colegas vereadores, ao assessor Maiquel e 

ao Jeferson aos vereadores presentes André e Diogene, aos professores e 

pessoas ligadas à educação no Município na Escola Antônio Mathias Anschau. 

Disse que cumpre aos vereadores, como representantes do povo, manifestar o 

apoio a vossa reivindicação, muito justa, porque vê o compromisso e a 

responsabilidade que tem um educador. Disse que fere a dignidade dessas 

pessoas receberem um tratamento desumano como está acontecendo no 

estado. Acha que os vereadores devem apoiá-los, não só na tribuna, mas 

também procurar os órgãos de mídia na qual podem se manifestar e também 

pedir que as pessoas que tem poder de representar que se junte aos 

vereadores, professores e funcionários públicos porque acredita que a união faz 

a força. Disse que o seu lema é: “querer é poder”. Disse saber, pois uma pessoa 



muito próxima à sua família também passa por esse sentimento de angústia e 

decepção. Não vê como pode um educador ou qualquer profissional passar o 

mês e ao final não ter como pagar as contas. O dinheiro é a dignidade de quem 

trabalha e necessita receber o seu provimento do suor e trabalho, 

principalmente o educador pela grande missão que tem sobre o jovem, filhos e 

netos e sobre nós. Disse aos professores para se sentirem apoiados e que os 

vereadores devem defender essa causa com grande satisfação e cobrar, como a 

Marlene disse, dos deputados, do governador e de todas as pessoas. Disse que 

todos estão cansados de demagogia, de ver “horrorosidades” no país e no 

estado. Portanto é preciso preservar os direitos e não retroagir, nem ferir as 

pessoas que trabalham dignamente representando os filhos e netos das pessoas 

e toda a educação. Disse que fica feliz quando consegue alcançar um objetivo e 

uma reivindicação sua fora atendida na Linha Perau através da RGE, ralizada 

através dessa casa. Disse que as famílias de Nelson Locatelli e Vera Grapiglia por 

muitos anos não podiam tomar banho a noite porque a luza caía quando outro 

ligava o chuveiro e assim por diante queimavam os equipamentos elétricos das 

residências. Disse que o problema foi resolvido com a sua interferência, o que 

lhe deixa feliz. Aproveitou o momento para fazer uma denúncia sobre uns 

golpes que estão sendo dados no interior do município, inclusive com muitas 

pessoas lesadas. Disse que é preciso orientar a comunidade e o povo do interior 

e da cidade porque tem gente que se especializa para praticar contravenções. 

Disse que este espaço deve ser usado para informar, que as grandes empresas 

estão anunciando a era digital e tem aproveitadores dizendo que a Sky vai 

trocar de satélite e tem que pagar R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) a 

vista para ter liberada. Disse que muita gente já caiu. Mais de dez pessoas lhe 

procuraram e pediram para que esta denúncia fosse feita e fosse divulgado aos 

munícipes para que estes não caiam nesta armadilha de pessoas especializadas 

em fraudar a boa vontade e a humildade do pessoal do interior, principalmente. 

Pediu que isto fosse reforçado na apresentação do programa no rádio, dizendo 

duas vezes, para que os munícipes tomem cuidado com essa armadilha. Disse 

que com R$ 200,00 (duzentos reais) é possível fazer essa conversão e tem gente 

aplicando esse golpe com valores maiores. Também disse que esteve em uma 

audiência junto com o presidente e junto com a vereadora Norma Ewerling de 

Sarandi/RS e o Prefeito Daniel no gabinete do Prefeito Cardoso para que fosse 

olhada com carinho a questão da ligação no asfalto até a BR 386 se estendendo 

ao perímetro urbano de calçamento na localidade de Beira Campo em 



Sarandi/RS. “Quem trafega por ali sabe que é muito difícil para quem trafega 

por ali “são”, imagina para uma ambulância com algum operado”, comentou. 

Disse que queria ir junto a Porto Alegre/RS, que foi um acordo feito e não sabe 

porque os dois prefeitos viajaram e o vereador não foi convidado. Certamente 

sente, pois as vezes levanta a questão no fechamento fica de fora, mas queira 

deus que seja feito e se tome providências. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo disse que, juntamente com o Vereador André e o Vereador Diogene 

já havia entregado um protocolo diretamente no Secretário do Estado Pedro 

Westfalen, que ainda não foi atendido, e agora foi o vereador Gilmar quem 

colocou a questão dessa audiência dos prefeitos em Porto Alegre/RS, que isso 

foi uma falta de respeito com o vereador, que foram estes quem levantaram a 

questão e marcaram essa audiência e depois são esquecidos no tempo. 

Retornando a sua fala o Vereador Neuri Staggemeier pediu mais um minutinho 

de tempo para dizer que tomara que seja resolvido, que é uma necessidade que 

os vereadores fiquem atentos para que isso não entre no esquecimento e os 

vereadores possam cobrar. Disse, ainda, estar preocupado com uma coisa que 

alguns talvez irão rir. Disse que ouviu na rádio Simpatia sobre o cuidado que a 

saúde tem com o borrachudo. Que é um mosquito. Viu que Chapada/RS está 

fazendo um acordo/convênio com uma empresa de Canela/RS. Disse que tem 

experiência, pois esteve em Teutônia/RS onde é feito, com um custo 

praticamente zero nas nascentes, o que não sabia, mas que é quase cem por 

cento. Disse que tem crianças por aí que se não colocar roupa comprida ou 

passar toda a hora repelente o bichinho está tomando conta. Falou com o 

Secretário Jackson que irá tomar as devidas providências. Fica feliz porque, no 

interior, principalmente, muita gente diz que cria na grama, mas não é, são as 

nascentes das águas que precisam ser tratas para terminar o problema. Para 

finalizar disse que mais uma vez conversou com o prefeito municipal sobre o 

britador. Disse que o prefeito está pensando em contratar um britador para que 

não se tenha a mesma questão que está aí do britador que não funciona. Antes 

de comprar, acredita que é importante a contratação de um e colocação em 

uma pedreira para ver se realmente funciona. Possivelmente isso será feito para 

que depois Nova Boa Vista possa comprar o britador que realmente precisa. 

Disse que tinha mais assuntos, porém agradece a boa vontade do senhor 

presidente. Disse que é muito importante a presença de pessoas na Câmara, 

que podem ver realmente o trabalho de cada vereador. Desejou a todos uma 

boa semana e que Deus acompanhe sempre. Concluiu o Vereador Neuri 



Staggemeier. VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Saudou o 

Presidente vereador Gilmar Angelo Martinazzo, saudou os assessores Maiquel e 

Jeferson, os colegas vereadores e uma saudação especial a quem estava 

enchendo a casa e ainda mais aos funcionários e professores que vieram trazer 

suas reivindicações e queixas ao atual governador do Estado. Em primeiro lugar 

parabenizou as equipes que participaram do Campeonato Regional, dos 

municípios do Consórcio, que teve a final no dia três de setembro (03-09-2017) 

no estádio do Guarani, em Novo Barreiro/RS. Cumprimentou a equipe do 

Grêmio Esportivo Shell que sagrou-se campeã na categoria aspirantes e também 

ao Maneador que chegou a grande final pela categoria principal, ficando com o 

vice campeonato. Como o vereador André já comentou à tarde com o prefeito, 

muito deve ser ajeitado na organização, através dos CMDs junto com os 

prefeitos, muito deve ser mudado dentro do regulamento e da organização, 

pois este regulamento abre umas brechas e quem estava no Maneador viu o 

que aconteceu, que a Diretoria acabou tirando a final aqui de Nova Boa 

Vista/RS. Parabenizou as equipes que estão participando do Campeonato 

Municipal de Futsal que está em andamento, espera que mais uma vez o 

campeonato possa ter um bom início e lá no final possa-se ver quem foi o 

melhor e todos possam ter um bom andamento. Também gostaria de trazer 

para discussão na Câmara sobre o conserto do rolo. Disse que o prefeito, em 

reunião realizada à tarde daquele dia, esclareceu um pouco mais. Disse que está 

há muito tempo esperando, que faz mais de três meses que o prefeito veio à 

Câmara e passou orçamento, dizendo que o mesmo já estava sendo consertado. 

Agora muita gente está esperando a patrola passar para melhorar a estrada, 

porém para isso acontecer é preciso ter o rolo, senão não fica bom. O Vereador 

Sandro disse que, ao final da tarde, andando por aí, escutou deboches de um 

rolo que chegou ontem ao município, mandado pelo DAER (Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem) como quebra-galho, emprestado por 

algum tempo, mas que gerou muito deboche e envergonhamento para a cidade 

de Nova Boa Vista/RS. Trouxe o agradecimento da administração, através de 

todos os universitários, que vão a Carazinho/RS, Sarandi/RS, Passo Fundo/RS e 

Frederico Westphalen/RS, que estava no plano de governo do prefeito Daniel 

que iria dar 100% (cem por cento) do transporte para os alunos. Disse que 

todos, tanto alunos como vereadores, martelaram em cima dessa tecla, pediram 

e cobraram e agora o prefeito acabou cumprindo sua promessa e no segundo 

semestre entrou em vigor e todos os alunos têm 100 % (cem por cento) de 



transporte gratuito. Disse que o Vereador Ildo Cover levantou a tarde a 

discussão de um problema que os alunos estão ganhando transporte gratuito 

cem por cento (100%), acabam se formando e depois somem de Nova Boa Vista. 

Disse que isso deveria ser revisto, mudar alguma emenda no projeto para que 

as pessoas beneficiadas devam por algum período, de seis meses ou um ano, 

ficar dentro do município trabalhando, para pelo menos trazer uma renda a 

mais do que ele acabou ganhando com a contribuição do transporte gratuito. 

Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que já havia levantado essa questão no 

seu outro mandato. O que está acontecendo é uma coisa que atinge seriamente 

a população do município. Esteve comentando com o Vereador André que em 

muitos casos, antes mesmo de nascer se está investindo em uma criança, em 

um futuro munícipe. Passa-se 05 (cinco), 10 (dez), 15 (quinze), 20 (vinte), 25 

(vinte e cinco) anos, toda a cobertura em saúde, em educação, formação 

profissional e quando está formado chega uma empresa de fora, pois as 

crianças de Nova Boa Vista/RS, graças a Deus, tem uma boa formação e sem 

investir nada leva esse jovem pra lá, leva-o embora e aqui ficam os prejuízos. A 

empresa não investiu nada, começa a trabalhar e dá lucro lá, arruma um 

namorado ou namorada, casa e não volta para Nova Boa Vista/RS. Acredita que 

foi bem colocado na reunião pelo vereador André de que o jovem em que é 

investido 20 (vinte), 25 (vinte e cinco) anos, tem obrigação com o município de 

trabalhar um tempo aqui, fazer um estágio aqui, até para não perder o vínculo 

familiar. Uma pessoa que sai do ambiente que nasceu, do meio dos amigos e da 

população, pode seguir caminhos que causam preocupação porque o mundo lá 

fora é totalmente diferente que aqui. Sugeriu que seja pensado seriamente em 

empregos em Nova Boa Vista/RS, pensar em um Plano Diretor, um plano piloto, 

pois, à final de contas, para que rumo levar-se-á o município? Disse que 

atualmente parece um enxame sem rainha, sem direção, um dia aqui e outro lá, 

indo para cá em um dia e no outro para lá. Devem ser traçados planos e metas 

para o futuro do Município. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que 

tem pensado muito nisso, que é um assunto realmente muito importante, mas 

que também é preciso analisar o outro lado. Disse que é preciso “calçar o 

sapato do outro”. Vê com preocupação o jovem por não ter um emprego 

oferecido em Nova Boa Vista/RS, que lhe faz buscar fora, por não ter como ficar. 

A preocupação deve ser de trazer mais fomento e mais empregos para Nova 

Boa Vista/RS, pois sabe-se a questão nacional em termos de estabilização, mas 

o importante é ficar com o jovem aqui, porém é impossível fazer lei para o 



jovem ficar sem ter emprego. Retornando a sua fala o Vereador Sandro Simon 

agradeceu a colaboração dos colegas. Disse que na reunião o Vereador Ildo 

começou e o Vereador André completou, trazendo o exemplo de seu filho que 

até se formar será tudo gratuito. Sandro disse que não se pode deixar de lado a 

questão colocada pelo Vereador Neuri, pois se não tem vaga aqui, terá que sair 

do município. São questões que devem ser conversadas, mas que não serão 

resolvidas do dia para a noite. Ainda disse que esteve com o Prefeito Municipal 

pela manhã, para a busca da reivindicação da paróquia para a restauração da 

antiga Casa Paroquial. Disse que tem uma promessa de emenda de Deputado 

para este pleito. Neste sentido está aguardando a volta do Engenheiro para 

fazer o encaminhamento desse projeto e dali por diante tomar as devidas 

providências. Disse que conversou antes da noite com o Secretário Erno, onde 

que o Vereador Neuri trouxe na última sessão para fazer o patrolamento da 

estrada da Linha Mirim a Linha Maneador. Disse que ainda não havia sido feito e 

que no fim-de-semana haverá a festa da comunidade de Maneador muitos do 

Mirim ajudam na festa. Também pediu o patrolamento do acesso à Linha 

Gabriúva e Jaboticaba. Pediu mais uma vez para que se busque alguma coisa de 

asfalto para fechar o buraco que se criou na saída do Bairro Beira Campo. 

Acredita que se o Município de Nova Boa Vista/RS não cuidar do acesso 

asfáltico, se depender do governo, este não irá ajudar em nada. O município 

precisa cuidar, se abrir buraco precisa fechar e fazer a limpeza como foi 

realizada antes da Kolonie Fest. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse 

que o presidente é testemunha de que já foi feito pelo município de Nova Boa 

Vista/RS, pela parte da engenharia, o projeto para a colocação de asfalto 

naquela parte. Disse que havia esquecido de falar, mas o município já expôs o 

projeto. Disse que isso é fora do município, por isso precisa achar uma Lei para 

fazer uma parceria, onde Nova Boa Vista/RS seja beneficiada e Sarandi/RS 

também tenha sua parte de colaboração. Concluiu o Vereador Sandro Simon. 

VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Cumprimentou o Presidente 

Vereador Gilmar Martinazzo, aos colegas vereadores, ao assessor Maiquel, 

Jeferson, aos vereadores André e Diogene que se fizeram presentes, mesmo de 

licença, ao Ivanor e sua filha e a toda a comitiva da Escola Antônio Mathias 

Anschau, professores, funcionários, diretora e Marlene que é uma batalhadora 

nas causas colocadas nesse dia. Cumprimentou sua amiga Inês. Inicialmente 

destacou a presença dos professores que vieram buscar o apoio e a ajuda dos 

vereadores e da Câmara. Disse que, com certeza, os representantes da escola 



estão fazendo muito bem o papel de cobrar dos vereadores, estes que vão 

buscar de suas lideranças a nível estadual e federal para tentar que possam 

ajudar a resolver essa questão o mais rápido possível. Disse ser favorável à 

greve, pois não tem como ninguém trabalhar e no final do mês não ter como 

receber, ou receber parcelado. Acha que isso é inviável para qualquer família. 

Disse que não conviveu neste tempo, mas lembra do Brizola que foi um 

batalhador na área da educação, sempre dizendo que “estavam roubando a 

educação do nosso país”, disse. Mais uma vez, além de estarem roubando a 

educação dos filhos, estão roubando a parte dos professores que são os 

verdadeiros educadores do município e do país. Disse que não são apenas estas 

pessoas que estão nessa batalha no estado, que várias categorias têm os 

salários parcelados, por isso disse que está junto nesta luta. Destacou de forma 

especial a todos que colaboraram com o dia esportivo que foi destinado ao Lar 

da Menina de Sarandi e que a Secretaria da Assistência teve o seu papel. Além 

disse, disse que tem um time de amigos que colaborou com essa ação com essa 

entidade. Disse que é muito bom que o município não tem nenhuma criança 

que precisa do lar, porém este é parceiro do Lar da menina. Agradeceu a todos 

que prestigiaram. Conversando com a equipe dos que ficaram à frente, como o 

Marquinhos que é um batalhador nessa área e faz todos os anos o evento, este 

comprometeu-se a fazer o evento em Nova Boa Vista/RS no ano de 2018 (dois 

mil e dezoito). Agradeceu-lhe desde já. Disse que com certeza Nova Boa 

Vista/RS poderá fazer um grande dia esportivo e beneficiar, como foi 

beneficiado no dia da APAE, que o município é muito parceiro. Por isso acha 

importante participar no Lar da Menina, que sofre bastante necessidade no dia-

a-dia. Assim como colocado pelo colega Sandro, o Vereador Cleber parabenizou 

as equipes que disputaram a final do campeonato regional. A equipe do Grêmio 

Esportivo Schell, campeã na categoria aspirantes e a equipe do Fluminense que 

ficou com o vice-campeonato. Parabenizou a todos os atletas, os clubes 

também. Disse que é difícil chegar a uma final, mas como já batalhou na outra 

sessão, fica a indignação do modelo que foi colocado principalmente no 

regulamento, que é visto que tem muitas falhas, além de outros pontos que 

devem ser revistos para os próximos regionais para amanhã ou depois, pois já 

está difícil continuar com esse campeonato. Em aparte o Vereador Sandro 

Simon trouxe as palavras do colega André quando disse que “profissional é 

profissional, amador é amador”. Caso contrário ninguém consegue mais 

competir. O Vereador Cleber disse que esse também é um ponto que deve ser 



revisto nessa questão. Convidou a todos para a festa da Linha Maneador no 

Domingo dia 17 (dezessete). Convidou a todos para prestigiar o Campeonato de 

Futsal que está em andamento nos interiores, pois foi uma promessa da 

administração de levar esse campeonato para o interior. Acredita que está 

sendo satisfatório colocar nas comunidades do interior para agitá-las e manter 

os seus pavilhões em dia e tentar arrumar um recurso para ajudar no dia a dia 

dos pavilhões. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que, para 

que isso fosse possível, deve-se começar a trabalhar em emenda parlamentar. 

Se não lhe falha a memória, o salão da Linha Caúna tem problema no piso, 

assim como outros salões tem problema na Cozinha e banheiros. Disse que os 

salões que pertencem a Mitra Diocesana devem ser repassados para o 

Município para que as emendas possam ser buscadas pelos vereadores para 

investimentos nesses pavilhões. O vereador Cleber Badin disse que é de grande 

valia buscar esses recursos, que muitos salões do interior estão com 

dificuldades. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que, muito 

estranhamente lhe foi informado que o único dos que foram repassados para o 

Município, a Jaboticaba teve um contrato onde que a comunidade faz a 

preservação. Não sabe porque houve isso e também já conversou com o Sr. 

Prefeito para que mandasse um projeto à Câmara para que isso seja refeito, 

pois não é justo que algumas comunidades tenham, já que Jaboticaba é do 

município e não a possibilidade de fazer as devidas reformas. O Vereador Cleber 

disse que é isso aí. Para encerrar, convidou a todos para, mais uma vez, 

participar da Semana Farroupilha, que terá início na sexta-feira, onde o CTG 

(Centro de Tradições Gaúchas) Porteira Aberta irá organizar alguns eventos e no 

dia 23 (vinte e três), através de uma parceria com o SESC/RS (Serviço Social do 

Comércio do Rio Grande do Sul), trará a Escola do Chimarrão e também com 

apresentação das invernadas. Convidou a todos para fazer um dia diferente, vir 

à praça, tomar seu chimarrão, calçar sua bota, sua guaiaca e sua bombacha. 

Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do 

PP: Cumprimentou o Presidente da casa, os colegas vereadores, o assessor e o 

agente legislativo, cumprimentou a equipe da educação, que veio gentilmente 

explicar algumas questões, dizendo que foram muito felizes em suas 

colocações, que tem todo o seu apoio. Disse que foram felizes em falar que tem 

dinheiro sobrando, inclusive sendo vistos em caixas, apartamentos, desvios 

aqui, desvios lá, enquanto os professores tem um salário de miséria e 

parcelado. Disse que podem contar com o seu apoio e com certeza irá se 



empenhar nisso também. Cumprimentou os demais presentes, o João, os 

vereadores licenciados “Tchola” e “Tchode”, que são grandes colegas, 

Cumprimentou o marido da vereadora e sua filha e a esposa do Presidente. Em 

primeiro lugar falou sobre uma emenda, que inclusive o Vereador Neuri colocou 

na última sessão que tinha R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) de sobra da 

emenda da Ana Amélia para reformar o calçamento da Rua Felipe Werlang. 

Disse ao colega que na verdade são R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), que 

dá pra fazer muita coisa. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse não 

saber se é esse. Disse que, se não se engana, é da Rua 28 (vinte e oito) de 

março, que a empresa contratada faliu e teve o problema com a Caixa que não 

aceitava que fosse feito uma nova licitação com a sobra e que agora se 

conseguiu essa nova licitação para que se faça aquilo que não foi feito e está no 

projeto. Em aparte o Vereador Ildo Cover acha que as coisas estão se 

encaminhando para um rumo que, quanto mais ligeiro um cara contrata uma 

obra, melhor ele se sai. Se parar para olhar na frente da Câmara, há quantos 

anos foi feito esse asfalto e já está se formando bacias e buracos. Acredita que 

as firmas devem comprometer-se, que as obras devem ter um prazo de 

durabilidade, pois não dura mais nada. Contrata-se um tipo de obra e fazem 

outra. Acha que quem contrata deve comprometer por 05 (cinco) anos. Isso á 

dinheiro público e por isso não pode ser jogado fora, é dinheiro do contribuinte, 

que pode ser gasto na saúde e educação. Esse asfalto já foi reformado por 03 

(três) ou 04 (quatro) vezes e já está cheio de buracos de novo. O Vereador Ido 

agradeceu as colocações dos vereadores disse que da emenda da Senadora Ana 

Amélia há um restante de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) e que o 

vereador Thola pode confirmar isso. Disse que é bastante dinheiro e que dá 

para fazer uma boa reforma nessa parte. Fez um agradecimento especial, pois, 

como vereador, quando um pedido seu é atendido, gosta de agradecer. Explicou 

que esteve com um munícipe que estava com uma licença vencendo. Disse que 

conversou com o Moss, que é o Se3cretário da Agricultura, motivo pelo qual 

agradeceu-lhe, e prontamente o seu pedido foi atendido. Disse que fica muito 

grato, porém reforçou que mais pessoas estão reclamando das licenças 

vencendo, citando os munícipes Dionízio Wutkke. Disse que deve haver mais 

atenção nessa parte, pois as licenças são pagas pela população. O Vereador 

disse que esteve conversando com o Presidente do Coral do Maneador, que 

relatou que está muito difícil para os Corais se manterem. Ido acredita que os 

Corais levam o nome do município para outras regiões, então o Prefeito precisa 



pensar com muito carinho para atender as entidades, para que possam “dar o 

giro”. Falou que o coralista vai toda a semana ensaiar, que isso é gratuito, por 

isso precisa ter o apoio, motivo pelo qual pediu ao executivo para pensar com 

carinho sobre essa situação. Disse que duas pessoas com idade passaram na Rua 

Por do Sol e questionaram-lhe o porque quatro postes não tem luz. Ido disse 

aos munícipes que provavelmente seja por economia. O munícipe, por sua vez, 

sugeriu que se a intenção é economizar, então poderia ser feita a iluminação em 

postes alternados, que daí fica toda a rua clara, ficando melhor, principalmente 

para as pessoas de idade. O Vereador também fez uma reclamação a respeito 

de um agente de saúde, que atende a linha Lajeado Boa Vista. Disse que 

conversou com várias pessoas sobre o médico clínico geral, sendo questionado 

pela sua falta. As pessoas relataram que o agente de saúde respondeu que é 

triste, mas que os vereadores não aprovaram o projeto, desde janeiro o 

município poderia ter um médico e apenas não tem por falta de provação dos 

vereadores. O Vereador Ido disse que sequer foi encaminhado projeto para 

câmara e assim os vereadores ficam mal perante a população. A mesma coisa 

aconteceu a respeito do projeto dos universitários, onde alunos cobraram dos 

vereadores o motivo pela não aprovação de um projeto de lei que sequer 

existia. Ido questionou essa pessoa porque não vem dar explicações para os 

vereadores, pois fica indignado com o fato de estar jogando a população contra 

os vereadores. Ido disse que seria o caso até de expulsar essa pessoa, pois a 

função do agente de saúde é falar da saúde e não falar mal dos vereadores, 

inclusive mentindo para as pessoas. Na casa da colega vereadora ele falou a 

mesma coisa, o que deixa o vereador Ido muito indignado. Convidou a todos 

para a festa da Linha Maneador dizendo que lá todos são bem atendidos. Pediu 

desculpas pelo seu desabafo. Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. VEREADORA 

ADRIANA WOLFART – Bancada do PP: Saudou o Presidente da casa, Sr. Gilmar 

Martinazzo, aos colegas vereadores, ao D. Maiquel Adam, jurídico da Câmara e 

ao Jeferson. Saudou as pessoas presentes, professoras e funcionários. Saudou 

os vereadores Tchola e Diogene. Disse que é muito bom ter a casa cheia. Para 

iniciar deixou sua indignação sobre um agente de saúde que esteve em sua 

casa. Disse que questionou essa pessoa sobre a contratação de um clínico geral 

e ele respondeu que era uma falta de vergonha os vereadores da oposição que 

não aprovam projetos. Disse que já queriam ter contratado um médico desde 

janeiro e não foi por questões políticas, pois esse médico seria o filho do Dal 

Bosco. O mesmo foi dito em outras casas na sua comunidade. Em aparte o 



Vereador Ildo Cover disse que esteve em reunião com o Prefeito, que quem 

sabe demorou demais, mas surgiu uma brecha para ser contratado um médico 

pelo Programa Mais Médicos. Dessa forma será feita uma economia muito 

grande. Segundo o prefeito será resolvido meio logo. Seria contratado um 

clínico geral e além disso alguns finais de semana, porque ninguém sabe se uma 

senhora, uma mulher, um homem ou uma criança irá adoecer, por isso a 

necessidade de contratar um clínico geral e alguns plantões de final de semana. 

Disse que, hoje, qualquer médico, o Tchola saberia mais do que ele, passa de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) por mês. O Vereador Ildo Cover disse saber que ele 

estava em contato com um clínico geral que pediu R$ 26.000,00 (vinte e seis mil 

reais) por 40 (quarenta) horas, se não se engana. Então, se for esse o caso, para 

economizar, pegar um bom clínico geral pelo mais médicos será uma economia 

muito grande. A população sim está pedindo mais um médico e um clínico geral 

porque cada um tem sua especialidade e ninguém pode escolher a hora para 

ficar doente. Continuando seu discurso, a Vereadora Adriana deixou o seu apoio 

aos professores e funcionários porque é uma pouca vergonha o que o governo 

está fazendo. Disse que conversou com alguns munícipes residentes na 

localidade de Lajeado Boa Vista. Disse que aquela população pede calçamento 

na estrada geral que liga Nova Boa Vista a Chapada. Disse que isso foi 

prometido na campanha política, por isso a população pediu uma atenção 

especial do Prefeito, alegando que tem épocas que tem muita poeira. A 

Vereadora também repassou um pedido dos munícipes, principalmente os 

residentes no centro da cidade, que pedem que a avenida Jacob Wagner 

Sobrinho seja varrida pelo menos uma vez por semana, pela quantidade folhas 

acumuladas nessa época de caída. O vento leva essas folhas para as casas e 

comércio, além de que a rua varrida deixa a cidade mais bonita. Fez um 

agradecimento especial ao vereador Diogene que cedeu o espaço por 30 (trinta) 

dias, dizendo que aprendeu muito. Agradeceu ao Secretário de Obras pelos 

serviços realizados na Linha Lajeado Boa Vista. Concluiu a Vereadora Adriana 

Klein Wolfart. VEREADOR ILDO COVER – Bancada do PMDB: Em primeiro lugar 

tomou a liberdade agradecer a presença do público porque é difícil poder 

contar com essas presenças tão importantes, além de que sempre diz que é 

melhor falar para 50 (cinquenta) ou 100 (cem) pessoas do que ficar falando para 

as paredes, pois parede não escuta nada. Saudou ao Senhor Presidente, em seu 

nome saudou os colegas vereadores e a Mesa Diretora. Pediu a plateia que 

continuem vindo nas Sessões, porque, quem sabe com a contribuição de todos 



será possível melhorar, muitas coisas boas podem acontecer e muitas outras 

podem ser melhoradas. Disse à professora Marlene que encampou a direção 

dos trabalhos para que sigam na luta, que não desanimem, pois quando parece 

que tudo está perdido é que vem a vitória, além de que, quando a vitória é 

sofrida ela é gostosa, ela tem um sentido diferente. Agradeceu e elogiou o 

Secretário de Obras e os motoristas que iniciaram os trabalhos na cidade baixa, 

na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, onde tinham bocas de lobo entupidas, que 

quando chovia alagava tudo. Disse que havia sido prometido há bastante 

tempo, além de que, naquele dia pela parte da manhã, prometeram realizar a 

licitação para realizar melhorias naquela avenida. Disse que este é um bairro 

com muitas crianças que brincam na rua, por isso é preciso demarcar a via e 

instalar placas de sinalização. Assim como está a polícia se quer pode intervir, 

pois não há controle de velocidade. Deve ser construída uma faixa de 

segurança. O vereador elogiou a atitude do Secretário que imediatamente ligou 

para a secretária do Prefeito e solicitou que a licitação fosse feita, pois entendeu 

que as vidas valem mais do que o dinheiro. Ildo disse que fica muito agradecido 

por isso e a população também. O vereador Ildo Cover comentou também sobre 

boatos e conversas sem fundamento que estão sendo espalhadas pelo 

município de que ele havia feito uma emenda parlamentar para uma máquina 

de fazer silagem e o prefeito teria barrado. Acredita que não é bem isso, para 

prejudicar a agricultura. O que aconteceu é que bem no início do mandato o 

vereador deslocou-se, juntamente com o Prefeito Municipal a Porto Alegre para 

a renovação de convênios e contratos com a Secretaria da Educação e 

Agricultura. Naquele dia, o vereador entregou uma proposta de emenda para a 

construção de calçamento na Linha Perau em direção ao Município de Barra 

Funda, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), sendo que o 

Prefeito entregou a mesma proposta no Ministério da Agricultura em Brasília, 

que está tramitando neste momento. O Vereador Ildo também falou que ouviu 

rumores de que teria desviado verbas de secretaria importante para prejudicar 

a administração e a população. Disse, sinceramente, que quando a pessoa não 

sabe não deve falar essas coisas. O parlamentar explicou, inclusive disse que 

teve 100% (cem por cento) de aprovação, de que fez emenda para a construção 

de 02 (dois) quilômetros de calçamento ligando os municípios de Nova Boa Vista 

e Chapada e 02 (dois) quilômetros ligando Nova Boa Vista à Barra Funda, caso 

não seja aprovada a emenda parlamentar, cujo valor alterado é de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por ano. Disse que não está 



atrapalhando nada, que inclusive, o orçamento atual foi aprovado na legislatura 

passada. O Vereador Ildo Cover disse também que nada adianta usar a tribuna e 

dizer que apoia os jovens da agricultura, esta que tem a maior chance de 

empregar os jovens novaboavistenses. Disse que o jovem, ao vir para a cidade, 

depara-se com uma cidade bonita, com 90% (noventa por cento) das ruas 

asfaltadas ou com calçamento e limpas. No interior também tem seu carro bom, 

suas máquinas boas, pois os agricultores merecem, mas que em 02 (dois) anos 

detonam-se pulando em cima de pedra e de valeta. Ildo acredita que os 

vereadores e a administração realmente apoiam os agricultores todos devem se 

empenhar em fazer esses melhoramentos no interior, que são para toda a vida. 

Com calçamento nas ruas não é mais preciso gastar com máquinas, o mesmo 

acontece com a energia. Não é possível segurar o jovem no interior sem essas 

melhorias, sem um sinal bom de internet e de telefone. Hoje a agricultura é 

desenvolvida em projetos de médio e grande porte, porém é preciso ter 

estrutura para dar andamento a esses projetos. Hoje não se fala em ter 04 

(quatro) ou 05 (cinco) vacas, hoje não se quer ter meia dúzia de frango ou suíno, 

por isso é preciso melhorar a infraestrutura no interior. O Vereador Ildo assume 

que é de sua autoria a tentativa de construir calçamento no interior, com o 

apoio de todos os vereadores. Assegurou que será parceiro em qualquer projeto 

que vise a criação de empresas no município. Disse que não tem “papas” na 

língua e que não é partidário. Todos devem querer o crescimento e o 

desenvolvimento do município. Devem ser criados projetos a longo prazo, não 

adianta apagar um incêndio aqui e um incêndio lá, deve ser pensado num plano 

de crescimento e criação de empregos no município, pois o futuro trará grandes 

dificuldades. No próximo mandato sobrará pouco ou nada de recursos para 

investimentos. O município precisa ir em busca de infraestrutura para que 

novas empresas busquem Nova Boa Vista, sem isso, elas não virão. Agradeceu e 

desejou uma boa semana de trabalho a todos. Concluiu o Vereador Ildo Cover. 

VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou 

o Vereador Sandro que lhe substitui nesse momento, ao Dr. Maiquel, ao 

Jeferson. Agradeceu especialmente aos professores e funcionários estaduais da 

Escola Antonio Mathias Anschau que estavam presentes. Cumprimentou os 

vereadores André e Diogene, licenciados, a sua esposa e ao João que estavam 

presente na Sessão Ordinária. Deixou sua indignação, assim como disse a 

professora Marlene, com a qual concorda plenamente, pois os investimentos 

feitos em educação são para a vida toda. Disse que é muito bom perceber em 



diversas regiões pessoas que saíram de Nova Boa Vista e estão se destacando. 

Disse que o município tem o maior percentual de alunos com bolsas integrais do 

Prouni, porém isso se deve a qualidade dos professores e ao quadro de 

funcionários das escolas deste município. Nada mais justo que a Câmara 

Municipal encaminhe à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado uma 

Moção para demonstrar a solidariedade deste Poder Legislativo para com os 

servidores do Estado. Gilmar acredita que o que está acontecendo é uma falta 

de respeito e dignidade com as pessoas que trabalham e recebem seu salário 

parcelado, por isso podem contar com o vereador para o que for necessário. O 

Vereador Gilmar disse que esteve conversando com o Vereador Neuri sobre 

reunião marcada para dia 26-09-2017 (vinte e seis de setembro de dois mil e 

dezessete) com o diretor financeiro da RGE (Rio Grande Energia). Solicitou a 

convocação de todas as pessoas das Linhas Knob, Linha Greef e Linha Comprida 

que tem problemas sérios com o fornecimento de energia elétrica. Gilmar 

comentou também de uma rede de alta tensão que está muito baixa na Avenida 

dos Imigrantes, que oferece risco para a população. Ainda foi informado que, 

neste ano, serão substituídos todos os postes de madeira por postes de 

concreto. Convidou a todos para a festa dos 60 (sessenta) anos da escola Santos 

Anjos, homenageada na Sessão Solene em março. Disse que Nova Boa Vista é 

exemplo em educação porque Escola Municipal e Escola Estadual caminham 

juntas. Agradeceu aos professores por isso. Parabenizou o CTG Porteira Aberta 

de Nova Boa Vista pela belíssima organização do tradicional Costelão. Pediu que 

a entidade continue valorizando a cultura gaúcha. Em relação as colocações dos 

Vereadores Ido e Adriana, disse que quando recebeu a notícia de que a 

Secretaria de Saúde poderia ter um médico desde janeiro e não o tem porque 

os vereadores, Gilmar não quis repetir o palavrão que lhe foi dito, não 

aprovaram o projeto enviado para a Câmara de Vereadores, e somente por 

culpa dos vereadores não se tem um médico atendendo. O Mesmo aconteceu 

na questão do transporte universitário, onde os vereadores compraram a briga 

para o custeio integral do transporte e acabaram ficando com a culpa pelo não 

pagamento. O mesmo aconteceu com a questão da compra da ceifa para fazer 

silagem, conforme dito pelo vereador Ildo, cujo equipamento não teria sido 

adquirido por falta de aprovação dos vereadores. Gilmar esclareceu que em 

nenhum destes casos fora enviado projeto para a Câmara de Vereadores. Em 

aparte o Vereador Ildo Cover disse que, em relação à compra da ceifa para fazer 

silagem tem um certo equilíbrio. Disse que 50% (cinquenta por cento) dos 



agricultores apoiam a compra da máquina e o restante ficam com dúvidas, 

porque muitos produtores deixam suas máquinas na garagem para se beneficiar 

dos serviços da prefeitura e os agricultores que não tem máquinas não tem 

preferência. O Vereador Ildo deixou bem claro que não é contra a compra da 

máquina. Também sugeriu ao Prefeito Municipal a terceirização do serviço, 

ressarcindo em dinheiro aos agricultores que pagarem por este serviço, até que 

seja definida a emenda parlamentar encaminhada pelo vereador Ildo para a 

compra da máquina, evitando que sejam gastos os recursos municipais. Disse 

que o povo critica, mas o que quer é investir bem o dinheiro, pois após adquirir 

a máquina com recursos próprios não será mais possível solicitar verba do 

ministério da agricultura. Sugeriu o aguardo dessa emenda, mas que não se 

deixe de atender o produtor, que este possa contratar o serviço e seja 

subsidiado pelo poder público. O Vereador Gilmar, retornando à sua fala, disse 

que tem questionado a forma como a situação tem sido colocada à população, 

deixando a Câmara de Vereadores como o grande problema, inclusive, sem 

fazer distinção entre os vereadores da situação e oposição. Disse a pessoa que 

inventou essas mentiras, que siga fazendo o trabalho para qual está sendo paga, 

somente faça somente aquilo que está determinada a fazer. O vereador 

também disse que o município foi agraciado, resultado de uma enorme luta, 

com a mudança da referência para o serviço de oncologia e radioterapia. Gilmar 

disse que sonha com isso desde o ano 2009 (dois mil e nove), colocando os 

demais colegas vereadores à prova disso. Explicou que tudo iniciou naquele ano 

através de uma conversa sua com o Secretário adjunto da 15ª (décima quinta) 

Coordenadoria Regional de Palmeira das Missões, Sr. Paulo Fernandes. Acredita 

que é desumano deslocar pessoas portadoras de câncer até o município de 

Erechim/RS para o tratamento de radioterapia, após passar por cirurgia e 

quimioterapia. Não sabe o que é pior se é ficar durante toda a semana em 

Erechim, ou deslocar-se diariamente, fazendo o dobro da quilometragem. Se 

hoje a troca de referência é realidade, é porque alguém plantou uma semente. 

Lembrou da época da construção das paralelas em Sarandi/RS, onde os colegas 

Ildo Cover e Ido Fritzen eram vereadores, onde Gilmar pediu, na Câmara de 

Vereadores daquele município a realização de um trabalho em conjunto para 

mudanças nessas paralelas, que da forma como foram construídas não serviam 

para ninguém. Comentou que algumas pessoas lhe questionaram se seria 

possível simples vereadores mudarem um projeto do DNIT (Departamento 

Nacional de Infraestrutura e Transportes) e Gilmar respondeu que somente 



aconteceria se alguém tomasse a iniciativa. Quanto a questão da saúde disse 

que se pensou apenas na saúde, no bem estar da população e nas maiores 

chances de sobrevivência para as pessoas que puderem buscar o tratamento de 

saúde mais perto. Gilmar agradeceu a Secretaria de saúde, através do secretário 

e de todas as pessoas que se envolveram nesse trabalho, mesmo porque, hoje 

com a criança batizada está cheio de padrinhos querendo aparecer na foto. O 

que importa é que 13 (treze) municípios da região ganharam pois não precisam 

mais ir à Erechim/RS, podendo buscar tratamento de saúde em Carazinho e 

Passo Fundo. Gilmar disse que não importa quem apareceu na foto, o que 

importa é que a população teve essa importante conquista e só foi possível 

porque alguém deu o primeiro passo, plantando a semente, regando-a e 

adubando-a, para que hoje possa produzir frutos. Concluiu o Vereador Gilmar 

Angelo Martinazzo. VEREADOR LUIZ DESINGRINI – Bancada do PTB: Não fez uso 

da palavra; VEREADORA IVANETE MILANI – Bancada do PP: 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. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 074/2017: 

“Autoriza Realização das Despesas com o Encontro Anual do Idoso, e dá outras 

providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 076/2017: “Cria 

Gratificação de Função para integrantes do Comitê de Investimentos do Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de Nova Boa Vista – RPPS, conforme 

Lei Municipal 1501/2014”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao 

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

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

073/2017: “Abre Créditos Suplementares no orçamento do município, indica 

recursos e dá outras providências”. A Comissão de Constituição, Justiça, 

Cidadania e Bem Estar Social emitiu parecer requerendo seja enviado projeto de 

lei exclusivo para a emenda parlamentar advinda do Dep. Luiz Carlos Busatto, 

bem como o encaminhamento de plano de trabalho ou equivalente aduzindo 

onde os recursos podem ser aplicados. Além disso, requerem explicações se o 

recurso advindo de emenda parlamentar deve ser contabilizado como excesso 

de arrecadação. Em discussão o parecer: Não houve. Em Votação o parecer: 

Aprovado por unanimidade o parecer. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

075/2017: “Cria cargo no quadro de cargos de provimento em comissão e 



funções gratificadas do município, instituído na Lei Municipal nº 1.124/09”. A 

Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social no sentido de 

que o art. 1º que cria o cargo, não discrimina o mesmo, sendo que o art. 2º faz 

menção ao art. 1º, tornando-o incompreensível. Ademais não acompanhou o 

referido projeto o valor a ser despendido com a presente criação do cargo. 

Ainda, com relação o art. 3º, este não contemplou dotação orçamentária 

referente ao auxilio alimentação. Em discussão o parecer: Vereador Neuri 

Staggemeier: Pediu apenas para entender se este parecer foi solicitado ou foi 

dado na noite da sessão sobre o Projeto. Vereador Gilmar Martinazzo: Disse 

que o parecer foi emitido na noite pela comissão de Constituição, Justiça 

Cidadania e Bem Estar Social. Vereador Neuri Staggemeier: Disse que, 

logicamente, se o parecer é esse o Poder Executivo deverá tomar as devidas 

providências. Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Disse que foram solicitadas 

alterações por não ser o projeto dotado de muita clareza. Vereador Neuri 

Staggemeier: Disse que sua dúvida era apenas se a emissão do parecer fora 

realizada nesta ou na Sessão Ordinária anterior. Em Votação o parecer: 

Aprovado por unanimidade o parecer. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Não houveram vereadores inscritos. Em ato contínuo, o Presidente 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo agradeceu a presença de todos e invocando 

a proteção de Deus, declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária e convidou os nobres vereadores para a próxima Sessão a se realizar 

no dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezessete (26-09-2017), a partir 

das 18h30min na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Os trabalhos foram 

dirigidos pelos Vereadores: Gilmar Angelo Martinazzo – Presidente e Sandro 

Simon - Secretário. Eu Sandro Simon, determinei que fosse lavrada a presente 

Ata que depois de Aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim. 
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