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Ata nº 018/2017 da Décima Oitava Sessão Ordinária, da Primeira 

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

outubro de dois mil e dezessete. Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 

dois mil e dezessete (24-10-2017) reuniram-se nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Décima Oitava 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, Diogene Biegelmeier, André Barp, Neuri 

Staggemeier, os suplentes Marcio Grapiglia Signori e Marli Hahn, face as 

licenças dos vereadores titulares Sandro Simon e Ido José Fritzen, 

respectivamente. De Imediato o Presidente Vereador Gilmar Martinazzo 

convidou a Senhora Marli Hahn, em face da licença de o Vereador Ido José 

Fritzen, 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 empossada a Vereadora Marli Hahn 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 017/2017 da Sessão Ordinária do dia onze de outubro de dois mil e dezessete 

(11-10-2017), 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: Moção Nº 

005/2017; Recomendação Nº 017/2017. Após passou-se para a 2ª FASE DA 

SESSÃO: O Presidente do Poder Legislativo solicitou a compreensão dos nobres 

vereadores para a alteração de ordem das fases da Sessão Ordinária, iniciando 



pela Ordem do Dia e, logo após o Grande Expediente. 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 

088/2017: “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.077/2009 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. O Vereador André Barp solicitou que fosse realizada 

a votação em bloco do Projeto de Lei 089/2017 e 090/2017, por terem o mesmo 

objeto. Posto em Votação o Pedido para Votação em Bloco: Aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 089/2017: “Abre Crédito 

Especial no orçamento do Município, indica recursos e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 090/2017: “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 LEGISLATIVO Nº 013/2017: “Autoriza a abertura de 

Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal de 2017 no valor de 

R$ 10.800 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 014/2017: “Estabelece a Lei da Ficha Limpa Municipal, 

disciplina as nomeações para cargos em Comissão nos órgãos do Poder 

Legislativo Municipal 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. 3ª FASE DA SESSÃO - 

GRANDE EXPEDIENTE: Questão de Ordem: O Vereador Neuri Staggemeier pediu 

quando haveria a conversa com a direção da Rádio Boa Vista FM para viabilizar 

a transmissão das Sessões Ordinárias. O Presidente Vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo disse que aconteceria ao final da Sessão. Manifestaram os seguintes 

Vereadores: VEREADOR ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Saudou a todos em 

especial a suplente Marli Hahn, desejando-lhe um bom trabalho no próximo 

mês. Relatou as diversas cobranças da população sobre a iluminação pública na 

Avenida dos Imigrantes, onde falta lâmpada em 04 (quatro) postes e em frente 

a Brigada Militar e também em frente a casa do Munícipe Irio Riss. Desejou 

parabéns a todos os Funcionários públicos, em especial aos colegas funcionários 

municipais. Disse que esse é o maior bem que a prefeitura tem, e que tem 



orgulho de ter sido presidente da Associação dos funcionários municipais por 06 

(seis) anos. Pediu ao Presidente que a Câmara de Vereadores realize uma 

homenagem a essa classe de trabalhadores, pois ao longo dos 25 (vinte e cinco) 

anos do município nunca foram homenageados, sendo que são estas pessoas 

que levam o município adiante. Disse que muitos servidores trabalham aos 

domingos, feriados, sempre que solicitados. Parabenizou a Liga Feminina de 

Combate ao Câncer de Nova Boa Vista pela belíssima realização do Chá da Liga. 

Parabenizou os organizadores e voluntários dizendo que ficou arrepiado quando 

foram chamados a frente os portadores de câncer. Pediu ao Secretário de Saúde 

para que se pense em formas de conscientizar os homens sobre a prevenção do 

câncer de próstata. Ainda comentou que a população tem ingerido muitos 

venenos pulverizados nas lavouras, o que aumenta os casos dessa doença. O 

Vereador disse que as pessoas precisam parar e refletir qual o mundo que 

querem deixar para seus filhos, netos e bisnetos. Falou de 03 (três) 

recomendações de sua autoria encaminhadas ao Poder Executivo, uma delas 

para a contratação de mais 20 (vinte) horas de uma fisioterapeuta, para 

desafogar a fila de espera que tem no município. Disse que Nova Boa Vista tem 

uma sala quase de primeiro mundo para realização de fisioterapia. Também 

disse que conversou com o Secretário da Agricultura Edson Mossmann sobre a 

volta do Programa Novilha Juro Zero. Disse que esse programa fará muito bem 

para a bacia leiteira novaboavistense. Que funcionou bem quando foi 

implantado, e acredita que bons programas devem ser mantidos. Em aparte o 

Vereador Ildo Cover disse que esse projeto foi criado na hora certa. Disse que 

hoje, no Rio Grande do Sul, mais de 20.000 (vinte mil) produtores já deixaram 

de produzir leite, em especial pela desmotivação por causa das quedas de 

preços. O Vereador Ildo acredita que a partir do próximo ano a situação deva 

melhorar, o que fará com que novas pessoas precisem desses incentivos. O 

Vereador André também falou de sua recomendação para a realização de 

parcerias público-privadas para reforma e construção dos passeios públicos. 

Disse que o Poder Público entraria com areia e brita e a população com cimento 

e mão de obra. Acredita que a existência de calçada embeleza o município, 

sendo que com essa parceria não será caro para a prefeitura nem para o 

munícipe. Falou que conversou com a brigada militar onde lhe foi solicitada a 

volta do programa PROERD. Disse que conversou com a Secretária da Educação 

onde foi decidido que no ano de 2018 (dois mil e dezoito) ele será reativado. O 

vereador acredita que é importante educar os jovens para o trânsito, evitando 



mortes precoces. Sendo Presidente do PP (Partido Progressista) de Nova Boa 

Vista, disse que foram protocolados pedidos junto ao DAER (Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem) para aumento dos recuos no acesso 

asfáltico, que é muito perigosos. Disse que está cobrando, na medida do 

possível, os seus deputados. Também Protocolou na Secretaria do Estado de 

segurança um pedido de um veículo novo para a Brigada Militar de Nova Boa 

Vista, que o veículo atual está o tempo todo necessitando de reformas. O 

Vereador André ainda disse que muitas pessoas lhe questionam que, durante a 

campanha eleitoral do atual prefeito prometeu que a primeira dama iria 

trabalhar voluntariamente na prefeitura. O vereador disse que, de acordo com a 

Portaria Nº 4500 ela está trabalhando e recebendo como secretária, o que 

comprova que foi mentido para o povo. Pediu ao Prefeito que vá até a Rádio, 

assim como foi durante a campanha e disse que ela trabalharia 

voluntariamente, que o faça novamente, dizendo que ela está recebendo o 

salário de Secretária. Pediu a Secretaria de Obras que termine a terraplanagem 

do terreno da munícipe Luciana Wagner. Disse ser favorável aos Projetos de Lei 

em pauta. Concluiu o Vereador André Barp. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER 

– Bancada do PT: Saudou a todos em especial a suplente Marli desejando-lhe 

boas vindas e que possa desempenhar um bom trabalho para a população 

novaboavistense. Parabenizou a Rádio Comunitária Boa Vista FM por estar a 05 

(cinco) anos trazendo informações para a comunidade de Nova Boa Vista. 

Parabenizou os organizadores e voluntários do Chá da Liga Feminina de 

Combate ao Câncer pelo evento realizado e pelo belo trabalho desenvolvido em 

benefício das pessoas mais necessitadas. Disse que foi uma pena que o Prefeito 

Municipal não esteve presente no evento. Diogene acredita que é mais 

importante valorizar e ajudar a comunidade local do que qualquer outro evento 

político. Disse que a população está cobrando constantemente o cumprimento 

da promessa de campanha sobre a gratuidade das licenças ambientais. Pediu a 

administração que se esclareça, que a população está certa em cobrar e os 

gestores precisam tomar uma posição definitiva. Sobre as estradas disse que foi 

questionado até se as patrolas foram vendidas pela atual administração. Pediu 

pela 6ª (sexta) vez que sejam realizadas melhorias na estrada próxima a 

residência de Delésio Previatti. Linha Knob e Linha Cachoeirinha também 

necessitam reparos. O Vereador disse saber que as chuvas tem estragado as 

estradas, mas à medida que o tempo passa e a patrola não passa a situação só 

piora. Informou os produtores sobre a segunda etapa da vacinação contra a 



febre aftosa, onde o prazo para apresentação da compra da vacina e dos 

animais vacinados é dia 07-12-2017 (sete de dezembro de dois mil e dezessete). 

Deixou um abraço e parabenizou a todos os funcionários públicos pela 

passagem do seu dia, em 28-10-2017 (Vinte e oito de agosto de dois mil e 

dezessete). Disse que para o município ir bem devem haver bons trabalhadores. 

Disse que muitas vezes os funcionários são criticados, porém acredita que é 

impossível agradar a todos. Da mesma forma existem críticas sobre os políticos. 

Diogene acredita que não é porque o Presidente Michel Temer é um ladrão e 

está comprando votos de deputados para arquivar as denúncias contra si que 

todos os políticos não prestam. Sobre esse assunto disse que em breve alguns 

deputados aparecerão trazendo emendas aos município, dinheiro esse que 

Diogene pensa ser complicado de aceitar. Disse que devemos nos envergonhar 

de estarmos em país comandado por uma turma de ladrões. O engraçado, 

segundo o vereador, é que agora ninguém mais bate panelas, o que lhe 

entristece e lhe indigna. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que 

realmente é indignante. Acredita que deveriam ser eliminadas as emendas 

parlamentares e repartido o valor entre os municípios, conforme a população 

de cada um. Disse que essa seria uma forma mais justa e acabaria com o balcão 

de negócios que se tem atualmente. Diogene disse que as precisam saber o que 

realmente acontece, aliás sugeriu que evitem de assistir a Rede Globo e a RBS, 

que fazem um jornalismo tendencioso. Falou que o mesmo acontece no Estado 

do Rio Grande do Sul, onde o Governador Sartori faz parecer que o Governo PT 

(Partido dos Trabalhadores) quebrou o estado, porém esquece que o principal 

problema da crise estadual é a dívida, que foi mal renegociada no Governo do 

PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) de Antônio Britto, 

governo do qual fazia parte. Depois disso participou do Governo Ieda Cruzius e 

Germano Rigotto para agora dizer que os outros quebraram o estado. Diogene 

disse que está na hora do povo se mobilizar e ir para as ruas tirar essa gente do 

poder, que está massacrando com o povo. Disse fora Temer e fora Sartori, que 

já vão tarde. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR ILDO COVER 

– Bancada do PMDB: Cumprimentou a todos e disse que foi muito oportuna a 

explanação do Secretário da Saúde, que passou uma visão ampla acerca da 

gestão da saúde de Nova Boa Vista. Disse que aparentemente parece que a 

saúde não está sendo bem atendida, mas se analisar a fundo o dinheiro está 

sendo totalmente gasto conforme a Lei, sendo que ao final do ano o orçamento 

estará estrangulado. Desejou ao Secretário que continue fazendo aquilo que a 



Lei determina. Disse ser favorável aos Projetos de Lei em pauta. Agradeceu a 

suplente de vereadora Marli Hahn, dizendo que é uma honra contar com a 

presença feminina na Câmara de Vereadores. Disse que foi bem acentuado 

pelos profissionais da saúde os malefícios causados por agrotóxicos e a 

necessidade de preservação das nascentes. Acredita que as pessoas que detém 

em suas propriedades nascentes que ainda não estão contaminadas mereciam 

um prêmio. Relembrou anos remotos onde os trabalhadores podiam tomar a 

água dos rios. O Vereador Ildo acredita ser muito importante a atualização da lei 

de incentivo à preservação das nascentes, mas acredita que a população precisa 

participar mais das palestras oferecidas sobre o uso de agrotóxicos e 

equipamentos de segurança, que ficam pendurados atrás da porta em casa. Ildo 

disse que um produto que mata uma árvore pode matar uma pessoa. 

Parabenizou os funcionários públicos, dizendo que eles tem um papel 

importante na sociedade, pois não é o prefeito nem o vice que realizam, de 

fato, os serviços. Alguns servidores são mais eficientes, porém todos merecem 

respeito e admiração. Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR NEURI 

STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos, em especial a sua amiga e 

vizinha Marli Hahn, desejando-lhe um bom trabalho. Inicialmente parabenizou a 

Liga Feminina de Combate ao Câncer pela organização e pelo trabalho 

voluntário. Disse que esse trabalho começou quando foi prefeito e só aquelas 

pessoas que necessitam sabem a importância de ter alguém que ajude. 

Justificou a sua ausência porque estava trabalhando junto a Rádio Sarandi na 

apresentação de um programa, no qual atua a mais de 30 anos e não há 

possibilidade de ser substituído. Parabenizou os funcionários públicos pela 

comemoração do seu dia. Disse que conviveu como parceiro, amigo e prefeito, 

por isso sempre diz que o funcionalismo é o bem mais precioso que o município 

tem, que faz um trabalho importante que muitas vezes não é reconhecido pela 

sociedade. Novamente relatou sobre o perigo na estrada da Linha Mirim. Disse 

que na semana passada presenciou um acidente. Disse que o problema existe a 

05 (cinco) anos. Acredita que a entrada não pode ser mais lá, pois é muito 

perigosa. Em aparte o Vereador André Barp disse que todos os vereadores 

precisam procurar seus deputados para levar essa reivindicação. Solicitou a 

união de todos e comprometeu-se a marcar uma audiência com a Secretaria de 

Estado. O Vereador Neuri disse que foi determinado pelo DAER (Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem) de que deve ser construída outra estrada, 

pois o local é muito perigoso e devido ao intenso trânsito de pessoas que 



moram naquela localidade e trabalham nas empresas lá localizadas a mudança 

se faz necessária. Também destacou que nos dias de chuvas os caminhões não 

conseguem subir na empresa Laticínios Boavistense, esta que tem um grande 

número de funcionários e proporciona bastante renda para o município de Nova 

Boa Vista, por isso precisa ter esse caso resolvido. Em aparte o Vereador Ildo 

Cover disse que conversou com o Prefeito Municipal que pretende mudar 

aquela estrada. O Vereador Neuri disse que não há outra solução, pois foi 

determinado pelo DAER a mudança da estrada. Disse que o Programa Federal 

“Cartão Reforma Federal” lhe chamou a atenção, por isso acredita ser 

importante implantar em Nova Boa Vista. Disse que isto foi implantado em 

Carazinho e não tem custo para o município. Trata-se de disponibilizar para 

quem tem até R$ 2.811,00 (dois mil oitocentos e onze reais) de rendimentos 

para a reforma de sua casa. É totalmente subsidiado, destinando de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Neuri acredita que no interior se 

percebe muitas residências que necessitam de reformas. Em aparte o Vereador 

Diogene pediu se o cálculo é feito pela renda do proprietário ou da família do 

proprietário. O vereador Neuri disse que não encontrou essa informação, mas 

que solicitou ao jurídico da prefeitura municipal que busque o referido 

programa para trazer maiores esclarecimentos. Pediu ao Secretário de Obras 

para a troca do suporte da lâmpada na avenida Jacob Wagner Sobrinho próxima 

a residência de Ivan Meurer, que está queimando seguidamente a lâmpada por 

defeito no equipamento. Também disse que faz parte da Diretoria Executiva do 

Hospital de Sarandi/RS que está pleiteando vários convênios importantes para a 

população, tais como: Serviço de Telecardiologia (exame específico para 

pessoas com sintomas de infarto do miocárdio, analisado online por médico 

especialista, que encaminha o paciente imediatamente a Passo Fundo). Em 

aparte o Vereador André Barp pediu como está o funcionamento do novo 

aparelho de tomografia? O Vereador Neuri disse que também está sendo 

implantada a cirurgia por vídeo, que embora seja apenas particular é um grande 

avanço. Disse que foram adquiridos novos aparelhos de tomógrafo e 

mamógrafo, onde houveram problemas para a adequação da área física do 

hospital e treinamento de pessoas para uso desses equipamentos. Disse que 

tudo foi adquirido com recursos de emendas parlamentares do Senador Lasier 

Martins e do Deputado Pompeo de Mattos, de R$ 1.300.000,00 (um milhão e 

trezentos mil reais). São equipamentos de última geração, que apenas falta a 

liberação da Coordenadoria para entrarem em funcionamento, o que 



acontecerá dentro do prazo de 01 (um) mês. O Hospital ainda será referência 

para o acompanhamento de gestantes para 12 (doze) municípios da região. 

Disse que um grande problema que a região tem atualmente é para o 

acompanhamento neonatal de crianças nascidas de forma prematura. Serão 

disponibilizadas 06 (seis) vagas na região, 03 (três) no hospital São Vicente e 03 

(três) no Hospital da Cidade, que será um grande avanço na saúde regional. 

Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR CLEBER BADIN – Bancada 

do PDT: Cumprimentou a todos e deu boas vindas a vereadora Marli Hahn. 

Parabenizou os professores pela passagem do seu dia e a escola Santos Anjos 

pelos seus 60 (sessenta) anos de fundação, deixando-lhes a seguinte 

mensagem: “Aos mestres feliz dia do professor, porque ser professor é aprender 

para ensina. Porque ser professor é ser dedicação, paciência e persistência. 

Porque ser professor é ser mestre, é saber cativar e inspirar. Porque ser 

professor é educar. A todos vocês que moldam as mentes do futuro que educam, 

cuidam dos nossos filhos e jovens, que dedicam sua vida a tão nobre e distinta 

profissão, os meus parabéns!” Parabenizou a todos os voluntários pela 

realização do Chá da liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova Boa Vista. 

Não há nada mais valioso no mundo do que colaborar e ajudar o próximo, dar 

apoio e um abraço em quem precise. Disse que o evento foi um verdadeiro 

espetáculo. Disse que esteve em Brasília com o Prefeito Municipal, sendo que 

acredita que a capital é uma vergonha para o Brasil. Disse que pôde presenciar 

ladrões salvando ladrões, que a absolvição do Senador Aécio Neves provou que 

o pais está repleto de corruptos. Cleber não gostou da situação presenciada, 

onde alguns de seus representantes disseram que devem votar a favor para 

receber verbas de emendas, ao passo que outros se queixavam de não ter 

recebido valores por causa de sua posição contrária. Em aparte o Vereador Ildo 

Cover parabenizou a iniciativa da edição da lei da Ficha Limpa Municipal, que é 

uma forma de demonstrar a vontade da população de buscar mudanças. As 

pessoas com vida pública devem ser limpas e honestas. Em aparte o Vereador 

André Barp disse que todos os partidos são bons, e que infelizmente existem 

vagabundos em cada um dos partidos. O Vereador Cleber pediu aos colegas 

vereadores de que forma poderão ir nas casas pedir votos para deputados? Se 

por um lado é bom receber uma verba de emenda hoje, por outro lado, caso as 

votações não fossem compradas poderia haver um crescimento maior com o 

fim da corrupção, o que aumentaria as verbas futuras com o crescimento da 

economia. Em aparte o Vereador Diogene Biegelmeier disse que o bem sempre 



deve prevalecer sobre o mal. Que o recurso que virá com essas compras de 

emendas é um dinheiro sujo. Disse que no ano de 2013 (dois mil e treze) muitos 

recursos foram conseguidos, nenhum por chantagem ou compra de votos, 

várias máquinas, patrolas, caminhões e investimentos em saúde. Diogene 

acredita que a única forma de evoluir e sair dessa situação que o pais se 

encontra a fazendo a coisa certa, doa em quem doer. O Vereador Cleber Badin 

disse que serão R$ 829.000.000,00 (oitocentos e vinte e nove milhões de reais) 

em emendas. Cleber disse que a viagem foi produtiva, que visitaram todos os 

gabinetes, em especial do deputado Pompeo de Mattos, onde cobraram a 

emenda que foi prometida e agradecer ao Deputado Alceu Moreira para 

agradecer o seu trabalho para viabilizar o deslocamento da oncologia de 

Erechim/RS para Carazinho/RS. Comentou também sobre a visita ao Senado, 

onde pediram a destinação de verbas, em especial para acessibilidade na Escola 

Santos Anjos. Ainda visitaram ministérios pedindo verbas para realização de 

projetos, como por exemplo a destinação de uma ambulância. Em aparte o 

Vereador André disse que esteve em contato com os responsáveis, que assim 

que possível será destinada uma ambulância nova para Nova Boa Vista. Em 

aparte o Vereador Gilmar disse que também esteve em contato com os 

responsáveis, no mês de março, que prometeram encaminhar o veículo para 

Nova Boa Vista. Em aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que o Ministro 

Ronaldo Nogueira irá destinar uma emenda para o Município, conforme 

informação passada pelo vereador Sandro Simon. O Vereador Cleber disse que 

não há nada em concreto, mas que são boas as perspectivas para os próximos 

anos. Disse que esteve em audiência na CNM (Confederação Nacional dos 

Municípios) sobre um repasse extra do FPM (Fundo de Participação dos 

Municípios) que gira em torno de R$ 4,1 (quatro vírgula um) bilhões de reais a 

ser repartido entre os municípios do Brasil, somando R$ 317.000,00 (trezentos e 

dezessete mil reais) para cada, a acontecer até o final de novembro. Em aparte 

o Vereador André Barp disse que haverá um encontro no Município de Palmeira 

das Missões no dia 17-11-2017 (dezessete de novembro de dois mil e 

dezessete), que acha muito importante que os vereadores participem. Em 

aparte o Vereador Neuri Staggemeier disse que ouviu o Prefeito Municipal falar 

que a arrecadação irá cair em torno de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

para o próximo ano. Cleber pediu auxílio dos vereadores para a aprovação do 

Projeto de Lei de sua autoria sobre a Lei da Ficha Limpa, fruto da iniciativa da 

população brasileira. Disse que o Projeto vem para proteger a população de 



pessoas que não podem exercer o Poder público. Disse que, mesmo que isso 

não aconteça em Brasília, é importante que o município tome a iniciativa. Disse 

que será enviada uma recomendação ao Poder Executivo para a elaboração de 

Lei neste sentido referente aos seus órgãos. Parabenizou os funcionários 

públicos pela passagem do seu dia, pessoas estas que se dedicam todos os dias 

para o bom andamento do município. Concluiu o vereador Cleber Badin. 

VEREADORA MARLI HAHN – Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e iniciou 

agradecendo ao Vereador Ido José Fritzen pela cedência da vaga por 30 (trinta) 

dias. Agradeceu aos votos recebidos na eleição passada. Agradeceu ao 

Secretário de Obras e sua equipe por ter atendido o pedido dos moradores da 

Linha Tijolo para recuperação da estrada que estava em péssimo estado, 

impossível de transitar em dias de chuva. Pediu que seja cascalhada a entrada 

da propriedade de Romeu Riek. Convidou a comunidade para o tradicional 

jantar Galeto com Massa na Linha Jaboticaba em comemoração aos 500 

(quinhentos) anos da Reforma Luterana, no dia 28-10-2017 (vinte e oito de 

outubro de dois mil e dezessete). VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – 

Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e justificou a ausência na sessão do 

servidor Jeferson Biegelmeier e do Assessor Jurídico Dr. Maiquel Adam, pelo 

passamento de sua tia Salete Maria Zanchi, solicitando que fosse enviado votos 

de pesar a família. Convidou os colegas vereadores para participarem do 

Encontro Municipalista na UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) 

Palmeira das Missões no dia 17-11-2017 (dezessete de novembro de dois mil e 

dezessete) com o tema: “Crise x Alternativas”. Disse que a Câmara irá enviar um 

Ofício de agradecimento aos extencionistas da Emater Valdinei e Thais pelo belo 

trabalho desempenhado junto ao Município de Nova Boa Vista. Disse que nunca 

viu um projeto de proagro encaminhado pelo Valdinei que não obteve êxito. 

Igualmente desejou um bom trabalho as pessoas que estão vindo para o 

município em substituição a estes dois servidores. Disse que conversou com o 

Secretário de Obras Erno Klein pedindo diversas melhorias nas estradas 

municipais. Agradeceu a administração por atender o pedido de contratação de 

um rolo para melhorar os trabalhos da Secretaria. Pediu para realizar o reparo 

em um buraco no acesso asfáltico próximo a entrada da Linha Fritzen. Pediu que 

seja melhorada a estrada próxima a residência de Vilson Justen, pois o ônibus 

não consegue passar na estrada em dias de chuva. Pediu que sejam trocados os 

bueiros na entrada da residência do munícipe Celso Schmitz. Disse que trará 

para a próxima semana o consultor do ICMS (Imposto sobre Circulação de 



mercadorias e Serviços) do Estado, que falará sobre o que o município deixa de 

arrecadar em relação  a nova política adotada pelo Governo Estadual e federal 

em relação ao leite. Disse que o município deixa de arrecadar com a empresa 

que retira o grão do município e leva para depósitos em outros municípios para 

depois serem vendidos. Gilmar quer organizar os municípios da região para 

aumentar a arrecadação do ICMS em cada um. Disse que foi elaborada uma 

Moção de Repúdio a secretaria da Educação por não citar a Câmara de 

vereadores no protocolos dos eventos oficiais. Disse que a Câmara de 

Vereadores fez uma homenagem em Sessão Solene à Escola Santos Anjos, que 

no mínimo deveria fazer parte do protocolo da festa. Disse que, independente 

de quem seja o Presidente do poder legislativo, este é a 2ª (segunda) autoridade 

do município, que merece respeito e reconhecimento. Agradeceu as voluntárias 

que trabalharam para organização da Liga Feminina de Combate ao Câncer. 

Comentou que lançou um desafio para cada um dos presentes no evento trazer 

uma nova pessoa na próxima edição do evento. Agradeceu aos médicos que 

realizaram as palestras gratuitamente, que foram de extrema importância. Disse 

que o trabalho da Liga é de fundamental importância, pois só sabe a gravidade 

dessa doença quem já sentiu na pele. Disse que em termos de organização, a 

Liga novaboavistense está melhor até que a Liga de Sarandi, da qual pertenceu 

por alguns anos. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. VEREADOR 

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

COVER – Bancada do PMDB: Não fez uso da palavra.  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 quatorze de novembro de dois mil e dezessete (14-11-2017), 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.         

 

          Gilmar Angelo Martinazzo                              Diogene Biegelmeier 

      Presidente do Poder Legislativo               Vice-Presidente do Poder Legislativo 


