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Ata nº 016/2017 da Décima Sexta Sessão Ordinária, da Primeira 

Sessão Legislativa, da Sétima Legislatura, aos vinte e seis dias do mês de 

setembro de dois mil e dezessete. Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 

dois mil e dezessete (26-09-2017) reuniram-se nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Décima Sexta Sessão 

Ordinária, sendo que às dezoito horas e trinta minutos (18h30min), foi feita a 

chamada, onde estiveram presentes os seguintes Vereadores: Cleber Badin, 

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

Fritzen, Diogene Biegelmeier e André Barp. O Vereador Neuri Staggemeier não 

compareceu por motivos de saúde, comprovando a ausência por atestado 

médico. 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 015/2017 da Sessão Ordinária do dia doze 

de setembro de dois mil e dezessete (12-09-2017), 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 ANDRÉ BARP 

– Bancada do PP: Desejou boa noite a todos, com grande satisfação 

cumprimentou o Presidente Vereador Gilmar Martinazzo, os assessores 

Maiquel, Jeferson e aos colegas vereadores. Cumprimentou o ex-prefeito 

Márcio, a colega Marlene, e esposa do presidente Dona Inês e a Dona Maria, 

que se fizeram presentes na sessão. Inicialmente fez um relato sobre as 

estradas. Disse que ouviu muitas reclamações dos munícipes, pois elas estão em 

estado lamentável, seja dia de sol ou de chuva, com muitas pedras, buracos e 

atoladores. Perguntou a administração o que está havendo? Onde está o rolo? 

Quando sai a licitação? Porque ele não foi para a concessionária para ser 

arrumado, pois é seminovo? Não estava na garantia? Segundo o vereador André 

alguma coisa tem de errado. O Vereador disse que a administração conseguiu 

um rolo emprestado do DAER até o conserto se efetivar, porém pediu aonde 

está esse rolo? Disse que a população fica se perguntando porque esse rolo não 



aparece? André disse que a administração foi três vezes a Palmeira das Missões 

olhar o referido rolo, ates de trazê-lo por empréstimo. Disse que isso é falta de 

consideração com os munícipes, pois se o rolo era ruim não deveria ter sido 

trazido. Pediu porque o rolo foi escondido? Porque não está exposto ao 

público? Disse que deve-se ter mais hombridade e respeito com a coisa pública. 

Parabenizou duas empresas, Posto Schneider e Açougue Merten pela ampliação 

das empresas, dizendo que ficou muito bonito, que é importante para o 

crescimento do município, gerando mais empregos e impostos para Nova Boa 

Vista. Falou que o Partido Progressista ainda tem, praticamente metade da 

emenda da Senadora Ana Amélia Lemos, R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), 

que a empresa que havia ganhado a licitação faliu, mas o valor está liberado 

para nova licitação, para melhorias na Rua Felipe Werlang, Avenida dos 

Imigrantes e Rua Porteira Aberta. Comentou sobre uma recomendação de sua 

autoria, para o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário no mês de 

aniversário dos servidores públicos. Disse que muitas prefeituras na região tem 

esse projeto em andamento e que é justo, pois são os funcionários que mantém 

a prefeitura e merecem reconhecimento. O Vereador André fez uso da tribuna 

também para responder algumas reclamações feitas nas sessões em que esteve 

licenciado. Disse que foi o primeiro a trazer para discussão na Câmara a questão 

da gratuidade do transporte universitário. Disse que nunca foi contra nenhum 

projeto, e que acredita que se o jovem não consegue emprego em empresas, é 

preciso que o Poder Público abra espaço para estágio nas secretarias. Disse que 

seria justo para os universitários apresentar o seu trabalho para a comunidade 

de Nova Boa Vista. Também disse que a população está cobrando o que 

acontece no Posto de Saúde. Porque se leva mais de 03 (três) horas para pegar 

medicamentos? Onde está o outro médico? Disse que um agente de saúde 

passou de casa em casa dizendo que há um Projeto desde o início do ano na 

Câmara de Vereadores e que não foi aprovado por aqueles vereadores de 

“merda”. Pediu que Prefeito, Secretário de Saúde e o Agente de Saúde Jardel 

Hendges Graef sejam convocados para prestar esclarecimentos na próxima 

Sessão Ordinária. Disse também que foi uma falta de respeito para com um 

funcionário deste município que dedicou 25 (vinte e cinco) anos de trabalho aos 

munícipes novaboavistenses, salvando várias vidas e que foi esculachado, sendo 

demitido por telefone. Se um médico com 25 (vinte e cinco) anos de trabalho é 

assim demitido, imagina o que pode ser feito com os demais servidores, 

operários, motoristas, operadores, entre outros. Disse que isso é falta de 



respeito com o funcionário, que é uma falta de vergonha. Falou que se está 

voltando à velha política. “Ditadura não pode haver”, “funcionário é humano”, 

“quem leva a prefeitura adiante não é o prefeito nem secretários, mas sim os 

funcionários”, disse. Disse que o Dr. Paulo sempre manteve as portas abertas do 

hospital de Sarandi para a comunidade de Nova Boa Vista, pois tem um imenso 

carinho por esta comunidade. E agora, como ficamos? Mandaram embora 

porque tem promessa política para outro médico? Perguntou André. Também 

ressaltou que foi procurado por vários presidentes de Corais de Nova Boa Vista, 

pois a questão está muito enrolada por causa da nova legislação. Disse que falta 

agilidade, hombridade e caráter, além de que a Lei deve valer para todas as 

entidades. Recebeu ainda reclamações de funcionários que os carros estão 

caindo aos pedaços, pois não estão mais sendo revisados. Pediu porque os 

mesmos não estão mais sendo revisados na concessionária? Será que há 

existem promessas de campanha para levar em certas oficinas? Pediu. Disse que 

não é brincadeira, que os veículos, carregam vidas, não bichos, que quando os 

funcionários saem com os veículos não sabem se irão voltar, pois estes não 

foram amis revisados desde o início do ano. Disse que isso é uma vergonha. Isso 

não é gestão, gestão é trabalhar para o povo. Pediu desculpas pelo desabafo, 

mas disse que é assim que irá trabalhar a partir de agora, pois a população e os 

vereadores precisam ser respeitados. Disse ser favorável aos projetos em pauta. 

Concluiu o Vereador André Barp. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada 

do PT: Saudou aos colegas vereadores, ao presidente da casa Vereador Gilmar, 

Maiquel, Jeferson. Saudou a professora Marlene, sempre participativa e 

companheira de luta da classe dos professores que está sendo massacrada pelo 

Governador Sartori. Cumprimentou a Senhora Inês, Dona Maria, ao sempre 

prefeito Marcio Thums, que segue participando da comunidade e das sessões 

do Poder Legislativo. Convidou a todos para o Segundo Ciclo de Debate, no dia 

06 de outubro no Centro Cultural de Constantina / RS, com o tema “Desafios da 

Agricultura Familiar e suas Organizações diante do atual cenário”. Disse que 

seria importante a participação da população nesse evento. Sobre as estradas 

disse são necessárias diversas melhorias. Pediu melhorias no trecho próximo à 

residência do munícipe Delésio Previatti, assegurando a importância de indicar à 

administração, seja quem for, as melhorias necessárias nas estradas municipais. 

Disse que essa é a 5º (quinta) vez que faz o mesmo pedido, mas que o repetirá 

quantas vezes forem necessárias. Disse que na Linha Cachoeirinha muitos 

lugares necessitam reparos. Quanto ao rolo, disse que estão demorando muito 



para resolver a questão. Disse que o rolo foi adquirido na administração passada 

e agora não se consegue nem consertar quando estraga. Pediu agilidade para 

que possam ser imediatamente realizadas as melhorias nas estradas. Disse que 

a administração conseguiu outro rolo emprestado, porém sem nenhuma 

condição de ser usado para o trabalho. Diogene disse à população, que quiser 

ver o referido rolo, que o mesmo não se encontra no pátio da prefeitura, mas 

que está atrás de um monte de pedra atrás da Madeireira Ott. Parabenizou o 

CTG Porteira Aberta pela realização do Costelão e deixou um quebra costelas a 

todos os gaúchos e gaúchas pela passagem do mês farroupilha. Agradeceu a 

Vereadora Adriana que lhe substituiu no período em que esteve licenciado. 

Comentou sobre a importante reunião realizada com o Consultor da RGE, onde 

foram repassados os variados problemas que a comunidade enfrenta com o 

fornecimento de energia elétrica. Disse que a reunião foi muito produtiva, onde 

foram explicados os reparos que serão realizados nos próximos dias, 

salientando o quanto é importante buscar melhorias para a comunidade. 

Ressaltou sua indignação com a situação enfrentada pelos professores, que 

necessitaram travar uma batalha ferrenha para poder receber o seu salário. O 

Governador Sartori, por sua vez, segue na mesma “lenga lenga”, disse Diogene, 

assegurando a integralização do salário, mas sem garantir que não haverão 

novos parcelamentos. Disse que governador apenas veio a público para tentar 

diminuir a greve, para mais adiante dar um novo golpe, prejudicando ainda mais 

os trabalhadores. Disse que isso é o modo PMDB de governar, pois o Governo 

Temer é lamentável e o Governo Sartori pior ainda. Disse que o Município de 

Nova Boa Vista também enfrenta vários problemas, mas acredita que 

municípios pequenos tem problemas pequenos, sendo que muitos podem ser 

resolvidos simplesmente com diálogo. Diogene elogiou a luta da Professora 

Marlene e seus colegas de trabalho, dizendo que podem contar consigo, que 

está disposto a participar de manifestações e batalhar por melhorias para a 

população e para os trabalhadores. Quando aos comentários sobre a não 

aprovação pelos vereadores de Projetos de lei que não existem, Diogene disse 

que as pessoas precisam ter cuidado com o que se fala. Disse que se sente 

ofendido com algumas coisas que estão acontecendo, mas que se alguém tem 

um problema para resolver, é preciso sentar e conversar, frente a frente, sem 

falar nada pelas costas um do outro. Em aparte o vereador André disse que foi 

levantada a hipótese do Programa Mais Médicos, mas que nada foi feito, disse 

que estão brincando com a saúde de Nova Boa Vista. Pediu porque estão 



demorando tanto para resolver os problemas? O que os secretários estão 

fazendo? O Vereador Diogene fez uma recomendação ao Poder Executivo em 

relação aos Técnicos de Enfermagem. Disse que o salário base desses 

profissionais não está adequado à seriedade da função desempenhada. Disse 

que são pessoas que devem ser bastante valorizadas, pois tem a nobre função 

de cuidar quem tem dificuldades de saúde. Pessoas que dedicam suas vidas 

para salvar e cuidar outras precisam de consideração e valorização. O Vereador 

ainda falou sobre a edição Nº 438 (quatrocentos e trinta e oito) do Jornal Boa 

Nova, que trouxe em sua capa uma reportagem muito importante. Disse que no 

dia treze de julho de dois mil e dezessete (13-07-2017) foram reinauguradas as 

novas instalações do Colégio Santos Anjos, sendo liberadas pelo MEC 

(Ministério da Educação). Disse que a reportagem traz uma foto do Prefeito, 

Secretária de Educação, Primeira Dama e a Diretora Marisa Winter. Diogene 

disse que no início do ano a administração criticou muito esse investimento, 

dizendo que o mesmo não deveria ter sido feito, pois é bastante patrimônio 

para administrar. Diogene disse que foram investidos mais de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), assegurando que fica muito triste em ser questionado por 

um investimento realizado em educação, pois acredita que quando se investe 

em educação, indiretamente são melhorados diversos outros setores da 

comunidade. Hoje as crianças podem desfrutar de um amplo e aconchegante 

espaço. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que é uma pena, 

mas que a Câmara de Vereadores teve participação na busca desse recurso, 

porém não foi sequer citada nessa reportagem. Disse que a falta de respeito 

com os vereadores persiste. O vereador Diogene disse que o importante é que a 

obra está aí. Duvida que os pais dos alunos questionem essa obra. Disse que os 

méritos são do ex-prefeito Marcio Thums, com participação de alguns 

vereadores. Disse que críticas existem, que sendo construtivas sempre são bem 

vindas. Disse que a obra é importantíssima e desejou que todos façam bom uso. 

Quanto ao Projeto de Lei 077/2017, sobre a contratação de uma fisioterapeuta, 

disse que é muito importante, pois a população está necessitando desse serviço, 

por isso o referido é justo e urgente. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. 

VEREADOR ILDO COVER – Bancada do PMDB: Em primeiro lugar saudou o 

Senhor Presidente da Câmara, o Maiquel, Jeferson e os colegas vereadores. 

Disse da importância da presença feminina e da presença do ex-prefeito, que 

enriquece a sessão. Prometeu ser breve em sua fala, por estar passando quase 

03 (três) horas do horário normal das Sessões ordinárias. Ressaltou o trabalho 



realizado na comunidade do Gauchinho com as máquinas da Prefeitura. Disse 

que a primeira patrolada foi infeliz, porque a estrada estava seca e depois 

choveu, por isso o serviço não teve resultado nenhum. Agora o trabalho foi 

refeito e ficou bom. Disse que a próxima comunidade a ser atendida é a da 

Linha Perau. Disse que é plenamente a favor dos projetos apresentados para 

votação. Disse para a Professora Marlene que siga na luta pelos seus direitos. 

Disse que só devem parar de lutar quando o salário dos deputados, do judiciário 

e de outros cargos maiores também for parcelado. Repetiu que todo e qualquer 

cidadão precisa passar por uma sala de aula para obter sucesso em suas vidas e 

o que está acontecendo é discriminação com a classe. Fez um pequeno 

comentário sobre a chegada do Marciano, que veio a convite do Presidente da 

Câmara. Disse que vem trabalhando em um projeto de melhorias na rede 

elétrica para a comunidade do Gauchinho desde janeiro, assim como os demais 

vereadores buscam melhorias para outras comunidades. Elogiou o palestrante 

por ser um cara bem acessível, que esclareceu a população as dificuldades do 

serviço. Ildo percebeu que está tudo indo no caminho certo, mesmo que tenha 

sofrido críticas sobre os projetos pleiteados de que seriam impossíveis de serem 

realizados. O Vereador disse que sempre foi persistente e que irá conseguir sim, 

faz 15 (quinze) anos que está tentando, mas que certamente conseguirá, pois 

agora está mais perto do que nunca. Disse que passou de casa em casa fazendo 

um levantamento da demanda de energia, para que posteriormente a RGE 

possa instalar a Luz Trifásica. Os postes que estão sendo instalados agora 

poderão ser utilizados para a nova rede trifásica, além de todos os novos 

aparelhos que estão sendo instalados, o que diminuirá os custos. Disse que o 

palestrante é formado em engenhara elétrica. Ainda ressaltou que alguns 

prefeitos dizem que o município não pode investir em luz trifásica no interior, 

mas o vereador garantiu que pode sim, que tem a informação de 

departamentos jurídicos de outros municípios neste sentido, desde que o 

Legislativo faça projetos e passe pelo prefeito, para a emenda passar para a 

Secretaria da Agricultura para ser repassada aos agricultores. Ildo disse que 

nesse momento não é esse o problema, pois acredita que esse dinheiro pode 

ser economizado. Disse que nos bancos existem créditos especiais, com juros 

baixos a longo prazo, que com a reforma que está acontecendo tornar-se-á bem 

viável e acessível a cada produtor rural. Disse que não quer se alongar e desejou 

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

VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou 



a presença feminina, sua esposa, Marlene e Maria. Cumprimentou ao ex-

prefeito Marcio e os colegas vereadores, ao Diogene que lhe substitui nesse 

momento, ao Dr. Maiquel, ao Jeferson agradecendo a estes pelo trabalho que 

vem sendo desenvolvido. Em primeiro lugar disse que esteve dando uma volta 

pelo interior e percebeu que várias estradas estão com problemas sérios, que 

apenas o patrolamento não os resolverá, citando os problemas do acesso à 

Linha Knob, que precisa ser ensaibrado. Gilmar disse que sabe dos problemas 

com o conserto do rolo, mas disse que está demorado demais. Disse que a 

prefeitura buscou um rolo emprestado do DAER (Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem) que além de sua aparência ser vergonhosa o mesmo não 

tem condições de realizar qualquer trabalho. Gilmar disse que se for o caso de 

contratar um rolo para acompanhar as patrolas basta encaminhar uma 

autorização para o Legislativo que certamente será atendida. Pediu à 

administração que realize o repasse de recursos para os corais. Disse que as 

entidades batalharam bastante para se adequar à legislação, conforme 

solicitado pela assessoria jurídica, e quando estava tudo pronto mudou o 

posicionamento, dizendo que o pagamento seria feito em rede. Gilmar disse 

que está muito enrolado, muito demorado e que os corais precisam desse 

recurso, sendo que realizam um trabalho cultural, de divulgação do município, 

mantendo viva a tradição e revelando talentos. Pediu que, no mínimo, o 

Município pague o transporte quando os corais tenham apresentações em 

outras localidades. Disse que compartilha com a ideia do colega vereador 

Diogene Biegelmeier de que seja realizada alterações no plano de carreira dos 

servidores públicos. Disse, por exemplo, que uma técnica de enfermagem hoje 

recebe menos que um técnico agrícola, o que ao seu ver é injusto, porque o 

risco corrido pelo técnico de enfermagem é maior. Em aparte o Vereador André 

Barp relembrou que o plano de carreira foi atualizado pela última vez há 08 

(oito) anos. Citou como exemplo a Alemanha onde o salário mais alto é o do 

professor. Perguntou porque um médico ganha mais do que o professor que lhe 

ensinou? Disse que concorda que o plano de carreira dos funcionários de Nova 

Boa Vista está totalmente desatualizado. Gilmar também disse que devem ser 

aproximados os salários dos motoristas e dos operadores de máquinas, pois não 

é justo que estes ganhem tanto mais do que aqueles, até porque a 

responsabilidade do motorista é maior, pois transporta vidas. Disse que é 

importante que cada servidor seja remunerado de acordo com as 

responsabilidades que a função exige. Gilmar também acredita que deve ser 



extintas todas as FGs (Funções Gratificadas), pois elas beneficiam apenas 

determinadas pessoas, à escolha do gestor. Explicou que essas benesses são 

criadas pelo Prefeito, mas fica a cargo dos vereadores aprovar ou não, dessa 

forma o mérito é do prefeito e que é criticado pela população são os 

vereadores, por beneficiar uma pessoa, deixando de lado os seus colegas de 

trabalho, ficando sempre no meio do fogo cruzado. Disse que com os valores 

pagos em FGs (Funções Gratificadas) daria para contratar outro servidor que 

desempenharia essas funções, que seria bem mais barato, até porque o 

município gasta em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em Funções 

Gratificadas. Disse que assim seria melhor, pois cada servidor é conhecedor das 

atribuições do cargo para o qual prestou concurso. Comentou sobre a reunião 

realizada com o Diretor Financeiro da RGE (Rio Grande Energia), dizendo que 

teve a oportunidade de andar pela cidade mostrando ao responsável pela 

empresa algumas melhorias a serem realizadas, como por exemplo, os cabos de 

alta tensão que estão muito baixos na Avenida dos Imigrantes, onde ele se 

responsabilizou a realizar esse e vários outros serviços em breve. Ainda solicitou 

que seja feito um pedido à RGE (Rio Grande Energia) para realizar a doação dos 

postes de madeira que serão substituídos para a municipalidade, pois estes 

podem ser eventualmente utilizados pelos agricultores novaboavistenses. Disse 

que no dia 10/10/2017 (dez de outubro de dois mil e dezessete) estará presente 

na Sessão o Senhor Paulo Sanches, consultor do ICMS (Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços) no Município, para debater as formas que 

o município pode aumentar a arrecadação desse tributo, em relação aos 

produtos adquiridos na Cotrisal. Quanto à demissão do Dr. Paulo, disse que o 

Vereador André tem toda a razão, pois Nova Boa Vista perdeu muito com isso. 

Disse que quando se rompe um contrato deve-se dar 30 (trinta) dias de prazo. 

Também falou que era comum encaminhar pacientes para Sarandi, para ficar a 

cargo desse médico, que prontamente atendia. Pediu aos colegas vereadores 

para que façam uma doação para a Liga feminina de Combate ao Câncer de 

Nova Boa Vista para a realização do Chá da Liga. Disse que admira muito o 

trabalho realizado pelas colaboradoras dessa entidade, pensando sempre no 

vem estar das pessoas que passam por uma doença que ninguém escolheria ter. 

Concluiu o Vereador Gilmar Martinazzo. VEREADOR LUIZ DESINGRINI – Bancada 

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

Não fez uso da palavra; VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Não fez 

uso da palavra; VEREADOR SANDRO SIMON – Bancada do PTB: 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 073/2017: “Abre Créditos 

Suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras 

providências”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente 

projeto. O Vereador André Barp solicitou que fosse realizada a votação em 

Bloco dos PROJETOS DE LEI 073/2017 que “Abre Créditos Suplementares no 

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

DE LEI 080/2017 que “Abre Créditos Suplementares no orçamento do 

Município, indica recursos e dá outras providências” e PROJETO DE LEI 

081/2017 que “Abre Créditos Suplementares no orçamento do Município, 

indica recursos e dá outras providências”, por tratarem-se do mesmo objeto. O 

presidente colocou em votação o pedido para votação em bloco dos Projetos 

073/2017, 080/2017 e 081/2017, sendo o pedido aprovado por unanimidade 

dos vereadores presentes. O presidente solicitou ao agente legislativo para que 

fizesse a leitura dos Projetos, parecer jurídico e das comissões permanentes 

referentes aos Projetos de Leis 073/2017, 080/2017 e 081/2017. Os pareceres 

das comissões foram favoráveis ao presente projeto. Em discussão: não houve e 

em Votação, resultando: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS DOS 

VEREADORES PRESENTES. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 077/2017: 

“Autoriza o Município de Nova Boa Vista a contratar servidor por tempo 

determinado para o cargo de Fisioterapeuta para atender a necessidade de 

excepcional interesse público”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao 

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

APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 078/2017: “Autoriza o Poder Executivo a 

alienar, por dação em pagamento uma retroescavadeira, 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 DOS VEREADORES PRESENTES. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 079/2017: “Abre Crédito Especial no orçamento do Município, 

indica recursos 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 DOS VEREADORES 

PRESENTES. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 008/2017: “Autoriza 

a viagem de 01 (um) Vereador a Porto Alegre/RS”. Os parecer da Comissão de 



Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social foi favorável ao presente 

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

UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES. 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 dez de outubro de dois mil e dezessete (10-10-2017), a partir das 

19h00min 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. 

         

 

Gilmar Angelo Martinazzo 

Presidente do Poder Legislativo 

 

 

 

 

Sandro Simon 

Secretário do Poder Legislativo 


