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Ata nº 017/2017 da Décima Sétima Sessão Ordinária, da Primeira 

Sessão Legislativa, da Sétima Legislatura, aos onze dias do mês de outubro de 

dois mil e dezessete. Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezessete 

(11-10-2017) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de 

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

que às dezenove horas (19h00min), foi feita a chamada, onde estiveram 

presentes os seguintes Vereadores: Cleber Badin, Ildo Cover, Gilmar Angelo 

Martinazzo, Luiz Desingrini, Ido José Fritzen, Diogene Biegelmeier, André Barp, 

Neuri Staggemeier e o suplente Marcio Grapiglia Signori, face a licença do 

vereador titular Sandro Simon. De Imediato o Presidente Vereador Gilmar 

Martinazzo convidou o Senhor Marcio Grapiglia Signori, em face da licença de o 

Vereador Sandro Simon, conforme Regimento Interno para apresentação da 

Declaração de Bens e Diploma emitido pela Justiça Eleitoral. Solicitou que se 

dirigisse à frente da Mesa dos Trabalhos para tomada de compromisso e posse, 

sendo que o Juramento resultou do compromisso tomado pelo Presidente do 

Legislativo da seguinte forma: “PROMETE MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A 

ORDEM JURÍDICA, DESEMPENHAR COM TODA A LEALDADE E DEDICAÇÃO, O 

MANDATO QUE FOI CONFIADO PELA COMUNIDADE DE NOVA BOA VISTA”. Após 

ter respondido com a expressão “ASSIM O PROMETO”, o Presidente Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo declarou empossado o Vereador Marcio Grapiglia 

Signori para a legislatura 2017/2020 como integrante da bancada do PTB. 

Constatando a existência de quorum o Senhor Presidente, invocando a proteção 

de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente Sessão. Em Seguida 

solicitou ao Vice-presidente para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. O 

Presidente, Vereador Gilmar Angelo Martinazzo, colocou à disposição dos 

Vereadores a Ata nº 016/2017 da Sessão Ordinária do dia vinte e seis de 

setembro de dois mil e dezessete (26-09-2017), 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 e das proposições: Pedido de informação Nº 008/2017; 

Recomendação Nº 014/2017; Recomendação Nº 015/2017; Recomendação Nº 

016/2017. Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: 

Sendo que se manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR CLEBER 



BADIN – Bancada do PDT: Saudou a todos e iniciou dando boas vindas ao colega 

vereador Marcio Grapiglia Signori para que este possa continuar com o bom 

trabalho que desempenhou nos últimos 04 (quatro) anos em prol da 

comunidade. Agradeceu e parabenizou o público presente. Parabenizou os 

alunos que venceram a Taça Guri Bom de Bola. Parabenizou os professore 

Cleber e Gilberto, dizendo que os meninos representaram muito bem o 

município no torneio realizado em Passo Fundo e seguirá representando Nova 

Boa Vista por todo o Estado. Parabenizou, igualmente, a administração pelo 

incentivo ao esporte nas mais diversas áreas. Convidou a todos para participar 

das semifinais e finais do Campeonato de Futsal. Em relação à Secretaria de 

Obras disse que esteve acompanhando o responsável do DAER (Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem)  onde solicitaram modificações no acesso 

asfáltico, tais como: aumento da galeria nas proximidades do Grêmio Esportivo 

Shell; melhorias na lateral do acesso à Linha Fritzen, pela pouca visibilidade; 

melhorias no acesso à propriedade de Valcírio Kunzler; Construção de recuo e 

bueiros na entrada de cima da Linha Fritzen; melhorias na entrada da Linha 

Mirim, para dar mas segurança aos que ali transitam, inclusive com a abertura 

de outra Rua, pois aquele acesso é muito perigoso. Disse que todo dia recebe 

pedidos da população da Linha Mirim para que essas melhorias sejam 

realizadas, evitando que aconteça algum acidente. Parabenizou as crianças pela 

passagem do seu dia, pois estas serão o futuro. Sugeriu que a Câmara de 

Vereadores realize anualmente o Projeto “Vereador Mirim”, para proporcionar 

às crianças a possibilidade de se aproximar mais da Câmara de Vereadores e de 

pegar gosto pela política, uma vez que esta está bastante desgastada nos dias 

atuais. Convidou a todos para o Chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer de 

Nova Boa Vista no dia 21-10-2017 (vinte e um de outubro de dois mil e 

dezessete). Parabenizou a todos os voluntários que contribuem com a entidade. 

Falou que protocolou um Projeto de Lei da Ficha Limpa Municipal, pois acredita 

que é muito importante que isso ocorra a nível municipal, mesmo que não se 

consiga avanço nesse sentido a nível federal. Convidou a todos para a festa em 

homenagem aos 60 (sessenta) anos da Escola Santos Anjos dizendo que tem 

orgulho de ter passado vários anos ali estudando para hoje tentar fazer o 

melhor pelo município. Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR ANDRÉ 

BARP: Bancada do PP: Desejou boa noite a todos, e iniciou dizendo ser 

favorável à recomendação apresentada ao Poder Executivo sobre o auxílio às 

Técnicas em Enfermagem e aos Serviços Gerais, que são classes de trabalho 



muito importantes para o desenvolvimento do município. Parabenizou os 

meninos novaboavistenses que venceram o Campeonato Guri Bom de Bola, 

onde participaram 43 (quarenta e três) equipes, onde Nova Boa Vista realizou 

06 (seis) jogos e obteve 06 (seis) vitórias. Disse que é muito importante ver a 

alegria dos meninos, até porque se lembra da sua primeira medalha, que é uma 

marca importante na sua vida. Parabenizou os professores Gilberto e Cleber, 

além de toda a Secretaria de Educação. Parabenizou a Escola Santos Anjos pela 

comemoração dos 60 (sessenta anos) dizendo que tem orgulho de ter sido 

aluno dessa entidade, onde fez amizades que leva até hoje. Disse que, como 

político, sabe do compromisso que se tem com essa escola, citando que 

“Professores não são pessoas comuns e pessoas comuns não são Professores 

(Angela Merkel)”. Segundo André na Alemanha os maiores salários são dos 

professores, porque políticos, médicos e engenheiros, todos aprenderam com 

professores, por isso não podem ter salários maiores que estes. Parabenizou 

todos os professores pela comemoração do seu dia, assegurando que somente 

com educação é que se muda um país. Parabenizou as crianças pela passagem 

do seu dia. Convidou a população em geral para participar do Chá da Liga 

Feminina de Combate ao Câncer de Nova Boa Vista, parabenizando a entidade 

pelo trabalho que desempenha, pois sabe o bem que estas pessoas fazem para 

a comunidade. Solicitou à administração municipal a volta do Programa 

“Novilha Juro Zero”, que foi muito importante para a bacia leiteira 

novaboavistense, que teve melhorada a genética dos animais. Comentou acerca 

de uma conversa que teve com o Secretário Eder sobre as câmeras de 

monitoramento, onde várias não estão funcionando, motivo pelo qual acredita 

na necessidade de instalação de câmeras novas. Isso deixa a cidade um pouco 

mais protegida. Sobre o cenário político nacional disse que todos os partidos, 

sem exceção, todos ladrões, servido de exemplo a compra de apoio ao 

presidente com liberação de verbas para emendas parlamentares. Isso é uma 

vergonha. Para o Vereador André os políticos precisam trabalhar quase de 

graça, pois foram eleitos para servir o povo e não para ganhar dinheiro. Sobre a 

criação de FGs (Funções Gratificadas) e CCs (Cargos em Comissão) em Nova Boa 

Vista, cujos Projetos estão em tramitação, André disse ser contra, pois ao longo 

dos seus 15 (quinze) anos de serviço público sabe perfeitamente quem trabalha 

mais e quem trabalha menos dentro da prefeitura. Disse que tem funcionários 

de carreira que tem salários abaixo do valor da FG (Função Gratificada) a ser 

criada, que para André é uma vergonha. Disse que um gestor não pode colocar 



cada vez mais pessoas dentro da prefeitura, seja por promessa política ou não. É 

preciso saber administrar os funcionários que tem com os serviços a serem 

realizados. Reiterou o pedido da suplente de vereadora Ivanete Milani para a 

colocação de pó de brita no calçamento da Linha Perau, que está ruim até para 

caminhar. Pediu o patrolamento da estrada da Linha Gabriúva, a pedido dos 

moradores locais, antes que estes peguem os seus tratores para melhorar a 

estrada, o que seria uma vergonha para a administração, pois a prefeitura é 

quem tem o maquinário adequado. Pediu apoio aos vereadores para a 

aprovação dos três Projetos de Lei de sua autoria: PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO Nº 010/2017: “Institui o “Outubro Rosa” no Município de Nova 

Boa Vista/RS”; PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 011/2017: “Institui o 

“Setembro Amarelo” no Município de Nova Boa Vista/RS”; PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO Nº 012/2017: “Institui o “Novembro Azul” no Município de Nova 

Boa Vista/RS”. Disse que o município realiza vários programas nesse sentido, 

parabenizando os envolvidos, porém acredita ser importante a edição de lei 

específica. Desejou um bom feriado a todos. Concluiu o Vereador André Barp. 

VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos, em 

especial ao suplente Marcio Grapiglia Signori, que assume novamente o cargo 

de vereador. Inicialmente solicitou melhorias nas estradas, que estão bastante 

deterioradas devido às chuvas em excesso nos últimos dias. Cumprimentou à 

equipe vencedora do Campeonato Guri Bom de Bola, que representaram bem o 

município. Deixou um abraço aos jogadores e aos professores Cleber e Gilberto 

pelo empenho, dizendo que é muito importante ver a valorização dos 

investimentos no esporte. Sobre as melhorias no acesso asfáltico concordou 

com as colocações do colega Cleber Badin, pois acredita que é de fundamental 

importância valorizar essa grande conquista que Nova Boa Vista durante a 

gestão do Governador Tarso Genro. Convidou a todos para o Chá da Liga 

Feminina de Combate ao Câncer de Nova Boa Vista, agradecendo e 

parabenizando a todas as pessoas que estão empenhadas na realização desse 

evento, citando a ex-primeira-dama Marta Thums e a ex-vereadora Celei 

Borchardt Kunzler. Disse que a manutenção das câmeras de segurança é muito 

importante, assim como a instalação de novos equipamentos, devido aos 

assaltos que tem acontecido, com a vistas a dar mais segurança as pessoas 

novaboavistenses. Convidou a todos para a festa de 60 (sessenta) anos da 

Escola Santos Anjos. Parabenizou as crianças pela passagem do seu dia, assim 

como os professores que fazem a educação de Nova Boa vista alcançar bons 



resultados. Sobre o Projeto do Vereador Cléber para a edição da Lei da Ficha 

Limpa Municipal, disse que é uma boa iniciativa, pois do Presidente Michel 

Temer e do Governador José Ivo Sartori não se pode esperar nada. Disse que os 

políticos são criticados, mas assegurou que sempre trabalhará em prol do bem 

de todos, sendo uma pena que nem todos pensam dessa forma. Falou ainda da 

Recomendação Nº 015/2017 encaminhada ao Poder Executivo. Acredita que os 

Técnicos de Enfermagem devem ser mais valorizados, pois são as pessoas que 

cuidam da saúde da população. Também deve ser valorizado, com a revisão do 

salário base, o trabalho dos servidores lotados nos cargos de Serviços Gerais, 

que desempenham um importante trabalho na Prefeitura Municipal. O 

Vereador ainda disse que fica intrigado, pois a Câmara aprovou um Projeto de 

Lei, em regime de urgência, para a nomeação de pessoas para integrar o Comitê 

de Investimentos do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) e até o 

momento não haviam pessoas nomeadas. Diogene disse que sem que essa 

situação seja resolvida, recursos de emendas e convênios ficam bloqueados, e 

que devem ser encontradas pessoas para ocupar essas funções. Disse que 

projetos encaminhados em regime de urgência necessitam de medidas 

imediatas, sendo que o Prefeito Municipal precisa executar determinadas 

situações para que se possa dar andamento aos trabalhos que envolvem o 

serviço público municipal. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. 

VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos, em 

especial ao suplente de vereador Marcio Signori. Inicialmente reiterou e 

ratificou o pedido para que seja convocada a direção da Rádio Boa Vista FM 

para achar um meio de divulgar o Grande Expediente da Sessão Ordinária, que 

se não pode ser ao vivo, que seja gravado. Acredita que a própria Rádio tem 

interesse na transmissão dessas informações aos munícipes, pois daria 

audiência para a rádio. Em aparte o Vereador Gilmar Martinazzo disse que fará 

a referida convocação. Sobre a divulgação das falas dos vereadores no 

programa informativo disse que não há a possibilidade de sua divulgação 

integral, pois ao final de outubro estão sendo divulgados os pronunciamentos 

da primeira sessão ordinária do mês de setembro. O Vereador Neuri explicou 

que sua intenção é de que a Rádio transmita o grande expediente, o que 

viabilizaria a divulgação de um resumo no Programa Informativo. Pensa que 

todos os vereadores são favoráveis, que isto é uma democracia importante e 

essa é a maneira dos vereadores chegar à população. Em aparte o Vereador 

André Barp disse que essa iniciativa é importante para o eleitor ficar sabendo na 



íntegra o que seu vereador está fazendo, além de que seria um incentivo à 

Rádio Boa Vista. Sugeriu ao Prefeito Daniel e ao Prefeito Cardoso de Sarandi/RS 

para estudar uma maneira de amenizar os buracos do bairro Beira Campo, que 

acha que é de baixo custo. Disse que é ruim passar de carro, imagina para uma 

ambulância com um paciente pós-operatório. Em aparte o Vereador Ildo Cover 

disse que esteve conversando com a vereadora Norma Schuh, representante do 

Bairro Beira Campo na Câmara de Sarandi, que conseguiu uma emenda para 

fazer esse asfalto. O Vereador Neuri Staggemeier agradeceu as colocações do 

Vereador Ildo e disse que já havia, juntamente com o Presidente Gilmar 

Martinazzo, participado de reunião em Sarandi/RS sobre esse assunto, cujos 

prefeitos dos dois municípios deslocaram-se para Porto Alegre. Parabenizou as 

crianças e os professores pela comemoração do seu dia no mês de outubro. 

Convidou a todos para o Chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova 

Boa Vista, no dia 21-10-2017 (vinte e um de outubro de dois mil e dezessete). 

Lembrou também, dizendo ser um dia muito especial, a comemoração do dia do 

idoso. Falou sobre a importância de ver essas pessoas que não se veem ha 

quase um ano conversar e interagir. Parabenizou a todos os prefeitos que 

contribuíram para que esse dia fosse tão importante. Neuri questionou se os 

administradores estão realmente preocupados em como acolher todas as 

pessoas que estão envelhecendo? Antigamente os filhos cuidavam os pais na 

velhice, mas hoje estes não tem mais tempo. O país está ficando idoso. 

Parabenizou a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de 

Sarandi/RS pela belíssima apresentação realizada na festa do idoso, disse que se 

emocionou muito. Parabenizou também as pessoas de Nova Boa Vista que se 

apresentaram. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo encaibramento de um 

trecho da estrada da Linha Tijolo, que necessitava de melhorias e o serviço foi 

muito bem executado. Elogiou o Governo Federal que, em meio a tantos 

problemas, suspendeu a importação do leite do Uruguai. Disse que foi uma 

medida muito importante para as que as pessoas daqui possam ficar no interior 

fazendo aquilo que sabem fazer. Disse que as estradas foram muito danificadas 

com as chuvas recentes. Também falou que o morro na saída precisa ser olhado 

pelo engenheiro, porque desce muita água e alaga as casas. Agradeceu a todos 

e desejou uma boa semana e um bom feriado a todos os munícipes. Convidou a 

todos para a festa da Escola Santos Anjos, que é uma grande ideia. SUPLENTE 

DE VEREADOR MARCIO GRAPIGLIA SIGNORI – Bancada do PTB: Saudou a todos 

e iniciou agradecendo ao Vereador Sandro Simon pela oportunidade de retornar 



à Câmara de Vereadores, até porque o pessoal do interior perdeu um pouco de 

espaço em 2017 (dois mil e dezessete). Explicou que a comunidade está muito 

bem representada, porém quase todos os vereadores residem na cidade. 

Agradeceu as pessoas que lhe apoiaram na última eleição, que mesmo se ter 

conseguido a reeleição precisa agradecer os votos recebidos. Falou que esteve 

andando pelas estradas do interior, sendo que percebeu que elas estão 

bastante danificadas. Acredita que o município precisa buscar de imediato o 

conserto do rolo, pois está chegando o período de safra de inverno e as estradas 

precisam estar em boas condições. Diversos lugares não basta apenas patrolar, 

será necessária a colocação de saibro, por isso é preciso o uso do rolo. Em 

aparte o Vereador Ildo Cover disse que já faz uma semana que o município tem 

um rolo contratado para resolver, em parte o problema. O Vereador Marcio 

Signori disse que a intenção é válida, mas não é a melhor a maneira, pois com o 

rolo do município o gasto é menor. Disse que a cidade está bastante 

preocupada com a questão das câmeras de segurança. A sociedade passa por 

um momento de crise, onde fica mais suscetível ao acontecimento de roubos. 

Acredita que pode ser buscada outra alternativa, como por exemplo, a 

contratação de empresas que fazem segurança durante a noite, geralmente 

com baixo custo, e ficam atentas a qualquer movimento de pessoas estranhas. 

Em aparte o Vereador Diogene disse que seria interessante marcar uma reunião 

com o Comando da Brigada Militar de Carazinho para buscar um maior e melhor 

policiamento, tanto na cidade como no interior. Marcio disse que, 

acompanhando os trabalhos dos vereadores, lhe chamou a atenção as falas 

acerca do transporte universitário gratuito. Disse que também é favorável, pois 

acredita que a cultura do povo começa pela sua educação. Sobre o problema 

levantado pelos vereadores com a permanência dos alunos universitário em 

Nova Boa Vista, Marcio sugeriu que o Poder Público busque realizar a 

contratação destes como estagiários, a fim de ocupar cargos de funcionários 

licenciados, ou através do CIEE (Centro de Integração Empresa – Escola). O 

vereador ainda acredita que, ao invés de criar novas Funções Gratificadas com 

altos valores, seria melhor a contratação de um estagiário para realização 

desses serviços. O próprio vereador Marcio trabalhou pelo CIEE no início de sua 

carreira. Neste mesmo sentido, como contrapartida pelo pagamento integral do 

transporte, seria importante que os alunos prestassem algum serviço em 

contrapartida. Exemplificou dizendo que na festa do idoso faltou mão de obra, o 

que poderia ser suprida pelos estudantes universitários. Marcio disse que há 



pouco tempo atrás o transporte custava quase metade do valor da faculdade, 

que hoje ser gratuito é uma grande conquista, que as pessoas que usufruem 

podem colaborar um pouco com o município. Em aparte o Vereador André Barp 

disse que concorda com essas colocações, que já tem dito que as Secretarias 

Municipais devem estar de portas abertas para estagiários, que trarão muitos 

novos conhecimentos para a administração e com baixo custo. O Vereador 

Marcio Signori disse que o aluno que tiver essa oportunidade, terá maiores 

chances de permanecer no município, até porque os salários ofertados em Nova 

Boa Vista dificilmente conseguem competir com os salários das Grandes 

Cidades. Concluiu o Vereador Marcio Grapiglia Signori. VEREADOR GILMAR 

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

parabenizando os professores pela passagem do seu dia, pois a educação é o 

pilar mestre da administração, é o principal investimento, que engrandece a 

comunidade. Parabenizou também aos colegas servidores pela passagem do dia 

do Servidor Público. Em aparte o Vereador André Barp sugeriu de convocar os 

servidores para a próxima Sessão ordinária a fim de prestar uma homenagem, 

pois quem, de fato, faz o município crescer são os servidores. Este é o maior 

bem que a prefeitura tem. O Vereador Gilmar Martinazzo disse, assim como os 

professores tem o seu encontro, com palestras, e folga no dia 20 (vinte) de 

outubro, já que o dia do professor será um domingo. Pediu que o Poder 

Executivo pense com carinho para conceder folga aos servidores públicos no dia 

30 (trinta) de outubro, já que o dia do servidor público é comemorado em um 

sábado. Disse ser favorável à Recomendação encaminhada ao Poder executivo 

em relação ao aumento dos salário base de algumas classes de servidores. Disse 

que o salário dos Serviços Gerais gira em torno de R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais), que é desproporcional em relação ao operário, motorista e técnico de 

enfermagem. Gilmar acredita que é necessário que seja elaborado um plano de 

carreira, pois desde 2009 (dois mil e nove) não foi mais ajustado. Comentou que 

foi procurado por uma pessoa que solicitou, há mais de trinta dias a instalação 

de um ponto de táxi em Nova Boa Vista e até hoje não obteve resposta. Pediu 

que o Poder Executivo agilize, pois, além de ser uma renda para essa pessoa, 

também será de grande valia para a população, que poderá deslocar-se com 

mais facilidade. Pra sua surpresa, um munícipe lhe disse que os vereadores de 

Nova Boa Vista não são preparados para o cargo. Discordou, porque tem muita 

gente que assume cargo público sem ser preparado, porém os vereadores 

passaram de casa em casa mostrando o seu trabalho para a população, que 



elegeu aqueles que julgaram ser os melhores. Gilmar disse a esse munícipe que 

convive com a política desde os 16 (dezesseis) anos de idade e desde que Nova 

Boa Vista é município sempre esteve envolvido com a administração. 

Parabenizou todas as pessoas idosas do município. Refletiu que todos que aqui 

estão, serão idosos no futuro, e certamente merecerão ter um bom tratamento 

em sua velhice. Disse que desde o início do município foi realizada a Festa do 

Idoso, porém neste ano de 2017 (dois mil e dezessete) foi a primeira vez que o 

Poder legislativo foi esquecido, sem receber convite dos organizadores. Os 

vereadores que participaram da festa lá estavam por ser sócios de grupos da 

terceira idade, mas ninguém foi convidado a representar a Câmara de 

vereadores no Evento. Gilmar disse que isso lhe deixou indignado. Disse que 

conversou no DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), onde 

solicitou que o órgão disponibilize ao Município de Nova Boa Vista apenas o 

asfalto, que o restante seria realizado pela municipalidade a fim de resolver a 

questão do calçamento no Bairro Beira Campo em Sarandi/RS. Igualmente pediu 

que seja cedido os tubos para construção dos recuos que foram pedidos pelo 

Vereador Cleber Badin em seu pronunciamento. Em aparte o Vereador André 

Barp disse que é engraçado porque o Prefeito Municipal esquece os Vereadores. 

Falou que o Secretário de Estado de Obras é do Partido Progressista (PP), que 

tem uma boa relação com ele. Disse que falta humildade, que os vereadores do 

PP de Nova Boa vista precisam ter reconhecimento, para que possam buscar 

recursos para o município. Disse que é uma falta de humildade e vergonha. O 

Vereador Gilmar pediu ao Poder Executivo para realizar melhorias nas estradas 

e parabenizou pela contratação de um rolo para realização dos trabalhos da 

Secretaria de Obras. Pediu para essa secretaria realizar reparos em tubos 

entupidos no acesso asfáltico, além de solicitar ao DAER (Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem) tubos para ampliação das galerias em 

todos os acessos às propriedades e localidades municipais. O responsável pelo 

órgão pediu que fosse realizado um estudo de quantos tubos seriam 

necessários. Parabenizou a Escola Santos Anjos pelos 60 (sessenta) anos de 

fundação, relembrando a homenagem realizada na Sessão Solene do Poder 

Legislativo no mês de março e desejando que continue realizando esse 

importante trabalho para a comunidade novaboavistense. VEREADOR LUIZ 

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

FRITZEN – Bancada do PP: Não fez uso da palavra; VEREADOR ILDO COVER – 

Bancada do PMDB: 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 072/2017: “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

Exercício Financeiro de 2018”. 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 

082/2017: “Altera o § 2º e § 3º do artigo 39 e insere o inciso v do artigo 53 da 

Lei Municipal nº 1.615/2015, 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 083/2017: “Abre Créditos Especiais 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. PROJETO DE 

LEI DO EXECUTIVO Nº 084/2017: “Abre Créditos Suplementares 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. PROJETO DE 

LEI DO EXECUTIVO Nº 085/2017: “Autoriza o Poder Executivo a alienar bens 

móveis pertencentes ao Município de Nova Boa Vista 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 086/2017: “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar servidor em caráter emergencial 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 087/2017: 

“Recepciona dispositivos da Lei Complementar 157/2016, altera e acrescenta 

dispositivos na Lei Municipal 1.033/2008 que estabelece o Código Tributário do 

Município, consolida a legislação tributária 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 LEGISLATIVO Nº 010/2017: “Institui o “Outubro 

Rosa” no Município de Nova Boa Vista/RS”. 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 



LEGISLATIVO Nº 011/2017: “Institui o “Setembro Amarelo” no Município de 

Nova Boa Vista/RS”. 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 LEGISLATIVO Nº 012/2017: 

“Institui o “Novembro Azul” no Município de Nova Boa Vista/RS”. Os pareceres 

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

em Votação, resultando: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE DA 

SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador André Barp: Disse que haverá um 

curso na CNM (Confederação nacional de Município) para vereadores que 

acredita ser de grande valia, além de ser gratuito. Sobre as viagens a Porto 

alegre disse que Partido Progressista tem portas abertas em diversas Secretarias 

e Órgãos Estaduais. Disse que está faltando sintonia. Disse que o Vereador é 

eleito para fiscalizar, por isso assegurou que continuará “pegando no pé” dos 

gestores. Disse que encontrou várias incoerências na Prestação de Contas da 

Kolonie Fest, por isso pediu que a administração e a ACISA (Associação de 

Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária de Nova Boa Vista) participem da 

próxima sessão para prestar esclarecimentos. Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo: Disse que está vendendo cartões para o Chá da Liga Feminina de 

Combate ao Câncer de Nova Boa Vista, além de que a entidade está 

arrecadando doações para a realização desse evento. Também se prontificou a 

ir buscar os palestrantes. 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 quatro de 

outubro de dois mil e dezessete (24-10-2017), a partir das 19h00min na Câmara 

de Vereadores de Nova Boa Vista. Os trabalhos foram dirigidos pelos 

Vereadores: Gilmar Angelo Martinazzo – Presidente e Diogene Biegelmeier – 

Vice-Presidente. Eu Diogene Biegelmeier, determinei que fosse lavrada a 

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