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Ata nº 019/2017 da Décima Nona Sessão Ordinária, da Primeira 

Sessão Legislativa, da Sétima Legislatura, aos quatorze dias do mês de 

novembro de dois mil e dezessete. Aos quatorze dias do mês de novembro de 

dois mil e dezessete (14-11-2017) reuniram-se nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Décima Nona 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, Diogene Biegelmeier, André Barp, Neuri Staggemeier, os 

suplentes Marcio Grapiglia Signori, Marli Hahn e Lauri Klein face as licenças dos 

vereadores titulares Sandro Simon, Ido José Fritzen e Luiz Desingrini, 

respectivamente. De Imediato o Presidente Vereador Gilmar Martinazzo 

convidou 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 018/2017 da Sessão Ordinária do dia vinte e quatro de 

outubro de dois mil e dezessete (24-10-2017), 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: Recomendação Nº 018/2017; Recomendação Nº 

019/2017; Recomendação Nº 020/2017. Após passou-se para a 2ª FASE DA 

SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Sendo que se manifestaram os seguintes 

Vereadores: VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a 

todos e iniciou parabenizando as equipes que disputaram o Campeonato 

Municipal de Futebol de Salão, belíssimo campeonato, que faz o Município de 

Nova Boa Vista ser exemplo na região em relação ao esporte. Disse ainda que é 

muito importante a administração valorizar e incentivar a prática de atividades 

esportivas. Pediu a instalação de quebra-molas na Avenida dos Imigrantes, no 

mínimo em dois lugares, próximo ao Loteamento Bem Morar e próximo à 

Residência do munícipe Lari Dalcin. Disse que nessa avenida os veículos 

transitam em velocidades muito altas, sendo que no local é intenso o trânsito 

de pedestres, em especial crianças que se deslocam até as escolas municipais. 

Em aparte o Vereador Gilmar Martinazzo disse que os moradores da Rua 

pediram que seja realizada a instalação de 03 (três) redutores de velocidade, 

mais um entre os dois locais sugeridos pelo Vereador Diogene. Reforçou que 



devem ser realizado dentro dos padrões e com a devida sinalização de 

segurança. Diogene disse que conversou com o Secretário de Obras para 

resolver problemas que a população do Loteamento Bem Morar enfrenta com 

os bueiros da Avenida dos Imigrantes, que acumulam muita água e terra na 

frente das residências. Pediu o patrolamento da estrada da Linha Cachoeirinha. 

Pediu pela (7ª) sétima vez para ser realizada a melhoria necessária na entrada 

da propriedade de Delésio Previatti. Disse que o trecho está perigoso, pois 

quando chove acumula muito barro próximo à ponte. Parabenizou as 

invernadas do CTG Porteira Aberta pela bela apresentação no Circuito de 

Invernadas e pela belíssima atitude de arrecadar alimentos para doar às escolas 

e entidades. Disse que isso é exemplo de cultura, respeito, tradição e amor ao 

próximo. Parabenizou a toda a coordenação, desejando que sigam com esse 

bom exemplo. Disse que as entidades que receberam (Escola Estadual Antônio 

Mathias Anshau de Nova Boa Vista, Lar da Menina de Sarandi, APAE de Sarandi, 

Casa da Criança de Sarandi, entre outras) aproximadamente 400 Kg de 

alimentos no total, certamente ficaram muito agradecidas. VEREADOR ILDO 

COVER – Bancada do PMDB: Saudou a todos e iniciou frisando a realização de 

uma nova experiência em Nova Boa Vista quando da realização da 3ª (terceira) 

Mostra Regional de Experiências Inovadoras em Saúde. O que mais chamou a 

atenção do vereador foi o debate em grupo realizado, com uma boa integração 

ente os participantes.  Destacou que Nova Boa Vista apresentou inovações na 

regulamentação e agendamento, criando um modelo novo de gestão da saúde 

municipal. Destacou  a apresentação da “Gestão Colegiada, Uma Estratégia 

Potente para Qualidade da atenção Básica de Palmeira das Missões e a 

“Construção de vínculo e Ampliação do Cuidado através da visita domiciliar das 

Agentes de Saúde”. Disse que em Palmeira das Missões o trabalho inicia nas 

escolas o que dará um bom retorno, imediatamente, já que todo o trabalho 

realizado nos grupos foi de prevenção, pensando na diminuição constante de 

recursos e da população. Disse que o desafio de todos os municípios é fazer 

mais saúde com menos recursos. Falou que a saúde de Nova Boa vista tem 

recebido inúmeras reclamações, porém acredita que este município é um dos 

que tem a melhor saúde, embora não tenha boas previsões para o futuro. 

Comentou que esteve no Município de Palmeira das Missões para buscar uma 

solução para os problemas do poço artesiano da comunidade de Maneador 

Baixo, que perduram por mais de 20 (vinte) anos. Ainda disse que o problema 

que essa comunidade enfrenta com o fornecimento de energia elétrica é ainda 



mais amplo. A situação será amenizada com a instalação de um transformador 

exclusivo para o referido poço artesiano, que resolverá os problemas de falta de 

água para essa população. Também comentou que estão sendo realizadas 

diversas melhorias na rede elétrica, que facilitará a futura instalação da rede de 

luz trifásica. Disse que não são problemas fáceis de resolver, motivo pelo qual 

ainda não foram solucionados. Agradeceu e parabenizou pelo trabalho dos 

extensionistas da Emater que deixaram o município, que certamente tentaram 

fazer o máximo possível. Da mesma forma deixou boas vindas à Eliane e ao 

Erivelton, desejando que possam realizar um bom trabalho, embora a situação 

crítica que envolve a agricultura. Parabenizou os servidores públicos. Disse que 

embora alguns recebam mais e outros menos, acredita que todos devem pensar 

em realizar o melhor para a comunidade. Concluiu o Vereador Ildo Cover. 

VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a todos e desejou 

bom retorno ao Vereador Lauri Klein. Parabenizou as equipes e jogadores, ao 

CMD pelo Campeonato Municipal de Futsal. Reforçou as colocações do 

Vereador André sobre o espírito esportivo de Nova Boa Vista, onde sempre tem 

bons jogos e uma boa interação entre as comunidades, jogadores e torcida. 

Também disse que é muito importante a realização do Campeonato de Bocha. 

Comentou sobre os diversos pedidos que fez ao Secretário de Obras Erno Klein, 

em especial que seja ensaibrada a entrada do campo do Esportivo da Linha 

Jaboticaba. Pediu agilidade da empresa que fará a construção das pontes, pois 

foram retirados, há mais de um mês, os bueiros da Linha Barraca e as obras 

ainda não começaram. Pediu a recuperação da estrada da Linha Hahn, com a 

abertura das curvas próximo ao antigo cemitério e próximo ao acesso à Linha 

Jaboticaba. Explicou que os caminhões que levam os suínos para o munícipe Jair 

Grunenvaldt precisam dar a volta pela Linha Caúna, por isso é necessário o 

alargamento das curvas. Explicou que esse munícipe está ampliando as suas 

instalações e reiterou a importância da suinocultura, pois a cada 1000 (mil) 

suínos engordados em Nova Boa Vista equivalem a 320 (trezentos e vinte) 

hectares de soja. Pediu que a administração incentive ainda mais a suinocultura, 

assim como a bacia leiteira, que tem altos e baixos mas que alternativas 

precisam ser buscadas. Reiterou um pedido que havia feito em outra 

oportunidade para a instalação de placa indicativa na Linha Jaboticaba para 

entrada na Linha Tijolo. Disse que para quem conhece é fácil, mas preocupa-se 

com os visitantes. Em aparte o Vereador André Barp disse que essa placa foi 

instalada em 2013, que possivelmente alguém a retirou do local. O Vereador 



Neuri disse que passa no local seguidamente e nunca viu nenhuma placa. Pediu 

que ela seja recolocada no local. Parabenizou o Secretário de Obras e 

funcionários pelo belíssimo trabalho de encaibramento na estrada da Linha 

Tijolo. Parabenizou os munícipes que doam o saibro à municipalidade. Citou 

como exemplo o munícipe Irineu Schneider, cujo material doado fora de 

primeira qualidade. Parabenizou a Secretaria pelo encaibramento do travessão 

que vai para Linha Barraca. Pediu o patrolamento da estrada da Linha Caúna, 

que já foi feito. Pediu ainda agilidade nos reparos da iluminação pública, tanto 

na cidade como no interior, pois a escuridão em alguns pontos traz insegurança 

para a comunidade. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR 

CLEBER BADIN – Bancada do PDT: Cumprimentou a todos e iniciou 

parabenizando a todos os envolvidos no Campeonato Municipal de Futsal. Disse 

que o que vale mesmo, independentemente dos resultados dos jogos, é a 

integração entre todos e a prática de esportes, que faz bem para a saúde. 

Convidou a todos para prestigiar as semifinais do Campeonato de Bochas, o qual 

está paralisado por um pequeno espaço de tempo para viabilizar o plantio da 

soja pelos produtores novaboavistenses. Convidou a todos para prestigiar o 

Campeonato de Futebol de Campo, que inicia no dia 25-11-2017 (vinte e cinco 

de novembro de dois mil e dezessete). Parabenizou também aos meninos que 

ganharam o torneio guri bom de bola, desejando boa sorte no torneio final, que 

acontecerá no dia 22-11-2017 (vinte e dois de novembro de dois mil e 

dezessete). Comentou que esteve no município de Pinheirinho do Vale / RS 

acompanhado do Secretário de Agricultura Edson Mossmann e do veterinário 

Telmo Mendes Filho para participar de audiência pública sobre o “Impacto da 

Crise do Leite e seu Baixo Valor de Mercado nos Municípios do Rio Grande do 

Sul”. A Palestra foi ministrada pelo Deputado Eduardo Loureiro e teve a 

presença de vários Deputados e assessores. Cleber disse que lhe chamou 

bastante atenção as informações prestadas sobre o leite Uruguaio, que é trazido 

ao Brasil sem o devido controle e fiscalização. Disse que há uma troca entre o 

referido país com o Estado de São Paulo, pois este exporta eletrodomésticos 

para o Uruguai, que retribui com a venda de leite. Disse que os reflexos dessa 

prática é que os produtores brasileiros aos poucos vão desistindo da bacia 

leiteira. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que essas negociatas foram 

feitas por um prazo muito longo, o qual precisa ser cumprido. Disse que deve 

ser feito um trabalho de conscientização com as autoridades para não fazer esse 

tipo de acordo, que prejudica a população. Ildo acredita que os produtores 



deveriam ter um lucro de 30% (trinta por cento) sobre seus resultados, o que 

não está acontecendo atualmente. Disse que os produtores estão desprotegidos 

e que precisam pressionar as autoridades e reivindicar melhorias. Em aparte o 

Vereador Neuri Staggemeier retratou-se de uma fala sua em outra Sessão 

Ordinária quando disse que havia acontecido uma coisa boa em Brasília com a 

proibição da importação de leite do Uruguai, que de fato não perdurou por 

muito tempo. Acredita que se um Presidente quer as coisas acontecem, e se ele 

não quiser essas negociatas não aconteceriam. Cleber ainda disse que o Uruguai 

exporta para o Brasil mais leite do que produz, ou seja, alguém está 

esquentando leite brasileiro no país vizinho para obter maior lucratividade, o 

que é profundamente lamentável. Sugeriu que isso seja devidamente 

investigado pelas autoridades policiais. Comentou sobre a entrega das placas 

para as entradas das propriedades rurais, parceria da Secretaria da Agricultura, 

EMATER e Sicredi. Explicou que o produtor faz o pórtico e o Poder público doa a 

placa. Disse também que o produtor precisa ter cuidado com coleta de resíduos 

e destinos da água, que é de suma importância. Convidou todas as entidades 

para participar de reunião para elaboração do Calendário de Eventos, que 

acontecerá no dia 27-11-2017 (vinte e sete de novembro de dois mil e 

dezessete). Concluiu o Vereador Cleber Badin. VEREADOR ANDRÉ BARP – 

Bancada do PP: Cumprimentou a todos e iniciou parabenizando a comunidade 

de Linha Jaboticaba bela belíssima realização do jantar galeto com massa em 

comemoração aos 500 (quinhentos) anos da Igreja Luterana. Parabenizou as 

invernadas do CTG Porteira Aberta pela participação no Circuito Regional de 

Dança. Parabenizou as equipes que disputaram o Campeonato de Futebol de 

Salão. Parabenizou todos os envolvidos, aos vitoriosos, aos segundo-colocados, 

ao goleiro menos vazado, ao goleador, entre outros. Disse que Nova Boa Vista 

está novamente de parabéns. Convidou a todos para participar do Campeonato 

Municipal de Futebol de Campo, que certamente terá bons jogos. Disse que 

neste ano cada equipe poderá ter três jogadores de fora. Sobre o patrolamento 

das estradas sabe que está difícil para a Secretaria de Obras, mas destacou que 

uma patrola estava vários dias parada. Pediu o patrolamento da estrada da 

Linha Colli, Linha Furini e travessão da Linha Perau, que estão péssimas, da 

Linha Perau Baixo que está horrível. Comentou sobre uma recomendação sua 

ao Poder Executivo para: (1) colocação de luz pública na Avenida dos 

Imigrantes, que já fora pedido várias vezes na Câmara de Vereadores e não está 

sendo feito porque não há vontade ou por questões políticas. Disse que é um 



pedido da população e que precisa haver mais agilidade; (2) troca da lâmpada 

em frente à Brigada Militar, que já pediu a mais de três meses; (3) 

funcionamento e instalação de câmeras de vídeo monitoramento, pois o 

município presenciou alguns assaltos e as câmeras não estavam funcionando. 

Pediu a instalação de novo equipamento próximo à Escola Santos Anjos, na 

saída para Linha Gabriúva e na saída para a Linha Perau; (4) asfaltamento da 

Avenida dos Imigrantes, em especial entre as ruas 20 (vinte) de março e Olavo 

Paim de Andrade, assim como o pátio do Ginásio Municipal Padre Urbano 

Maldaner, para melhorar a realização da Kolonie Fest, diminuindo a poeira. 

Disse que há dinheiro em caixa, que não podem ser dadas desculpas, pois a 

população quer ver obras acontecerem; (5) solução para evitar que fique água 

empoçada em frente ao silo da Agroboa; (6) instalação de um toldo na entrada 

do Ginásio Padre Urbano Maldaner para embarque e desembarque de pessoas. 

Relembrou os últimos eventos realizados neste espaço onde as pessoas se 

molhavam ao desembarcar do veículo até adentrar no salão. Acredita que isso 

não custa caro, que basta a administração querer para a obra acontecer; (7) 

realização de parceria entre o município, governo do estado e DAER para 

melhorias no acesso asfáltico. Disse que já foi realizada reunião, porém a 

parceria ainda não aconteceu. Destacou que diversos bueiros estão entupidos, 

buracos precisam ser restaurados, entre outras melhorias. Acredita que se Nova 

Boa Vista não cuidar do asfáltico ninguém o fará. Falou que é preciso abrir os 

olhos para os problemas e parar com as desculpas esfarrapadas; (8) conserto no 

telhado do Ginásio Padre Urbano Maldaner, que apresenta goteiras na parte de 

cima. Acredita que esse problema deve ser investigado e a solução precisa ser 

realizada. Trata-se de dinheiro público, que deve ser investido para melhorias 

para a comunidade. Convidou a todos para participar do Baile do Chopp, evento 

tradicional que acontece no dia 18-11-2017 (dezoito de novembro de dois mil e 

dezessete). Concluiu o Vereador André Barp. VEREADOR LAURI KLEIN – 

Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e iniciou agradecendo ao Vereador 

Luiz Desingrini pela oportunidade dada aos suplentes para demonstrar o serviço 

em prol da municipalidade. Pediu ao Secretário de Obras para consertar um 

bueiro na divisa entre Chapada e Nova Boa Vista, que deslocou-se mais ou 

menos 30 (trinta) centímetros, o que está bastante perigoso, cujo conserto é 

necessário para evitar algum acidente. Pediu que sejam estendidos dois bueiros, 

conforme prometido desde janeiro na Linha cachoeirinha, na antiga residência 

da munícipe Ivanir Blau. O local é perigoso porque trata-se de uma curva 



fechada. Também relatou que a munícipe Lisonia Panzenhagen já pediu várias 

vezes para que sejam realizadas melhorias na entrada de sua propriedade. Lauri 

acredita que essa obra já poderia ter sido realizada, pois o município precisa 

valorizar os agricultores e produtores, que trabalham para o bem estar e para a 

geração de renda para o município. Concluiu o Suplente de Vereador Lauri Klein. 

VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Cumprimentou 

a todos e reiterou uma recomendação que fez no início do ano ao Poder 

Executivo para regulamentar a proibição do trânsito de bitrens no perímetro 

urbano do município. Disse que foi realizado o pedido para o DAER 

(Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) instalar placas de proibição 

desses caminhões no acesso asfáltico, o que foi realizado, porém a proibição 

não está sendo respeitada. Gilmar ainda explicou que a brigada militar só 

poderá autuar se houver essa proibição no município. Reforçou a necessidade 

de conservar tanto o acesso asfáltico como a avenida principal Jacob Wagner 

Sobrinho. Explicou que bitrens são mais prejudiciais do que carretas, porque 

maior sendo a quantia de peso transportada, maior é a força que precisa ser 

feita para puxá-la e maior os estragos no asfalto. Sobre os quebra-molas pedido 

pelo Vereador Diogene e a instalação de iluminação pedido pelo Vereador 

André, ambos na avenida dos imigrantes, disse que esse é um pedido daquela 

população, que precisa ser analisado com carinho pela administração. Quanto 

ao evento realizado pela Secretaria da Saúde – Mostra Regional de Experiências 

Inovadoras em Saúde – justificou a sua ausência por estar afastado por 

problemas de saúde. Destacou uma solicitação sua ao Secretário de Saúde para 

incluir na pauta as questões relativas ao código do SISREG, para que este sirva 

como uma espécie de documento de identidade para os pacientes, que 

ocasionará em uma possível diminuição das perdas de consultas, porque haverá 

maior identificação de cada paciente e cada médico que lhe tem atendido em 

cada especialidade. Parabenizou o CTG Porteira Aberta, que demonstrou que 

enquanto as crianças participam da cultura e da tradição gaúcha, estão distante 

dos demais problemas ainda fizeram um belíssimo trabalho de arrecadação de 

alimentos. Agradeceu ao Consultor de tributos Paulo Sanches pelas explicações 

acerca de arrecadação de tributos. Disse que vai estudar a viabilidade de marcar 

uma reunião com municípios da região para aumento da arrecadação de ICMS 

(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). Parabenizou as equipes 

que participaram do Campeonato Municipal de Futebol de Salão. Concluiu o 

Vereador Gilmar Martinazzo. . VEREADORA MARLI HAHN – Bancada do PTB: 



Não fez uso da palavra; VEREADOR MARCIO GRAPIGLIA SIGNORI – 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 

067/2017: “Cria Departamento de Compras no quadro de cargos de provimento 

em comissão e funções gratificadas do Município, instituído na Lei Municipal nº 

1.124/09”. Posto em discussão: O Vereador Neuri Staggemeier pediu vistas ao 

Projeto, com a finalidade de buscar maiores informações a respeito do mesmo, 

solicitando que fosse marcada reunião com o Prefeito Municipal. Os vereadores 

reuniram-se em separado para deliberar sobre o pedido. Em votação o Pedido 

de Vistas: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. 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”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente projeto. 

Em discussão: não houve e em Votação, resultando: REJEITADO por 

UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 091/2017: “Inclui 

META NO Plano Plurianual para o período 2018 a 2021, acrescenta meta nas 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, 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 093/2017: “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 015/2017: 

“Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara 

Municipal de 2017, no valor de R$ 6.000,00 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 DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 001/2017: “Acolhe o 

Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, referente ao processo de 

contas de governo, relativo ao Exercício de 2015, do Poder Executivo Municipal 

de Nova Boa Vista, de responsabilidade dos Srs. Marcio Thums e Vilson Antonio 

Colli”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente projeto. Em 

discussão: não houve e em Votação, resultando: APROVADO por UNANIMIDADE 

DE VOTOS. PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 002/2017: “Acolhe o 



Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, referente ao processo de 

contas de governo, relativo ao Exercício de 2016, do Poder Executivo Municipal 

de Nova Boa Vista, de responsabilidade dos Srs. Marcio Thums e Vilson Antonio 

Colli”. Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente projeto. Em 

discussão: não houve e em Votação, resultando: APROVADO por UNANIMIDADE 

DE VOTOS. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 011/2017: “Autoriza 

a viagem de 02 (dois) vereadores a Brasília/DF e 01 (um) vereador a porto 

Alegre”. 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 Ildo Cover: 

Em relação ao Projeto de Lei rejeitado, pediu a compreensão dos servidores 

quanto a crise econômica e a necessidade de contenção de gastos. Disse que a 

crise econômica está afetando diretamente os produtores. Disse que deve haver 

cuidado pois a folha de pagamento já está em 45 % (quarenta e cinco por 

cento). Disse que as previsões não são boas e que haverá uma enorme queda de 

arrecadação no próximo ano. Disse que os funcionários podem ficar contente 

com o salário, que não é tão ruim. Se a crise existe, deve ser para todos. 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 (28-11-2017), a partir das 19h00min (dezenove horas) na Câmara de 

Vereadores de Nova Boa Vista. Convidou também para audiência pública no 

mesmo dia a partir das 18h00min (dezoito horas). 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 


