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Ata nº 020/2017 da Vigésima Sessão Ordinária, da Primeira Sessão 

Legislativa, da Sétima Legislatura, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 

dois mil e dezessete. Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e 

dezessete (28-11-2017) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Nova Boa Vista, em sua vigésima 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, Neuri Staggemeier, Ido José Fritzen, os suplentes Marcio 

Grapiglia Signori, Adriana Klein Wolfart e Lauri Klein face as licenças dos 

vereadores titulares Sandro Simon, André Barp e Luiz Desingrini, 

respectivamente. De Imediato o Presidente Vereador Gilmar Martinazzo 

convidou o 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 019/2017 da Sessão Ordinária do dia quatorze de 

novembro de dois mil e dezessete (14-11-2017), 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. Após passou-

se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Sendo que se 

manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – 

Bancada do PDT: Saudou a todos e fez breves considerações acerca de sua 

satisfação pelo trabalho e integração da Câmara de Vereadores, tendo em vista 

aproximar-se o final desta primeira Sessão Legislativa. Disse que Nova Boa Vista 

é um exemplo pelo diálogo e respeito, diferente de outros municípios da região. 

Parabenizou os vereadores da oposição pela grandeza de atender o seu pedido 

de vistas de um projeto posto para votação, garantindo a discussão de um bem 

maior e fortalecendo os princípios da democracia. Reportou-se ao trabalho 

intenso da Secretaria de Obras, indicando, inclusive, ao Prefeito Municipal a 

necessidade da realização de alguns serviços no próximo ano. Novamente pediu 

para realizar as chamadas “interiorizações”, que trazem agilidade e economia 

com a concentração das máquinas nas localidades. Disse que assim o trabalho 

fica completo e evita o deslocamento exacerbado das máquinas, até porque 



estas não foram feitas para andar nas estradas. Reiterou a sua preocupação 

com a aquisição de um britador, que permitirá um trabalho melhor. Disse que 

esta máquina poderá fazer um estoque de brita, que ao ser colocada na estrada, 

além de melhorar as condições desta, ainda gera economia, pois não há 

necessidade de patrolamento. Acredita que as “patrolas” futuramente serão 

como as “grades” na agricultura. Elogiou os bons resultados da Secretaria de 

Obras, que nesta época do ano realizou uma economia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) com a compra de pneus, em relação aos números de 2016 (dois mil e 

dezesseis). Elogiou a procura da equipe da Emater (Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural) de Nova Boa Vista para apresentar-se a população 

através da Câmara de Vereadores e expor suas ações, colocando a casa a 

disposição para buscar, em conjunto, o melhor para Nova Boa Vista. Convidou a 

população para o jantar dos 05 (cinco) anos da Rádio Comunitária Boa Vista FM 

de Nova Boa Vista, parabenizando a entidade pela interlocução da liberdade e 

da democracia. Convidou a toda a população para prestigiar o show de Thomas 

Machado, vencedor do programa “The Voice Brasil”, que realizar-se-á no dia 16-

12-2017 (dezesseis de dezembro de dois mil e dezessete). Concluiu o Vereador 

Neuri Staggemeier. VEREADORA ADRIANA KLEIN WOLFART: Bancada do PP: 

Saudou a todos e iniciou agradecendo ao Vereador André Barp pela cedência do 

espaço, permitindo-lhe apresentar as reivindicações das pessoas de sua 

comunidade. Parabenizou os participantes do Campeonato Bom de Bola na 

cidade de Passo Fundo / RS. Destacou a necessidade de o Poder Público realizar 

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

atender a população, pois mesmo com duas profissionais atuando na área, a fila 

de espera é imensa. Destacou que tal pedido já foi feito pelo Vereador André 

Barp. Pediu ao Secretário de Obras a roçada e o alargamento da estrada 

próximo à propriedade do munícipe Ivo Strack e do munícipe Eleandro Dalcin, 

pois o trecho é perigosos, por tratar-se de uma curva fechada. Nesta 

propriedade também é necessário que sejam desgalhados alguns eucaliptos. 

Pediu melhorias na estrada da Linha Jahn em direção à Linha Sheibe e em 

direção à Linha Cachoeirinha, que se encontra em péssimo estado. Pediu a 

recuperação de um bueiro na propriedade de Jairo Simon e Arno Koch, que 

desprendeu-se e está dentro da valeta. Ainda na Linha Jahn, na saída da 

propriedade de Guido Wutke, relatou que há uma placa indicativa com a seta 

virada, onde muitas pessoas estranhas acabam errando o caminho. Pediu o 

ensaibramento da entrada da propriedade do munícipe Dionísio Wutke, pedido 



que já fora realizado pelo morador 03 (três) vezes, sem que fosse atendido. No 

mesmo sentido o munícipe José Wagner relatou que pediu, no mês de agosto, 

melhorias na entrada de sua propriedade, que igualmente não foi atendido. 

Concluiu a Vereadora Adriana Klein Wolfart. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – 

Bancada do PP: Cumprimentou a todos e iniciou traçando comentários sobre a 

viagem a Brasília, juntamente com o Presidente Gilmar Martinazzo e a vice-

prefeita Vanilde Dalcin. A viagem foi muito boa e o vereador acredita que 

existem grandes chances de conseguir recursos para o município. Para a 

Senadora Ana Amélia Lemos pediram a destinação de verbas para a 

pavimentação da estrada que liga Nova Boa Vista a Chapada. Explicou que a 

senadora faz um rodízio para destinação de emendas e que o município 

receberá verbas no ano de 2019. O mesmo sistema é utilizado pelo Senador 

Paulo Paim. Para o Deputado Federal Jerônimo Goergen pediram verbas para 

calçamento e asfaltamento, porém o parlamentar esclareceu que tem votado 

contra o Presidente Temer, por isso tem as verbas do seu gabinete reduzidas, 

porém comprometeu-se há, no futuro, destinar uma emenda para Nova Boa 

Vista de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em aparte o Vereador 

Neuri disse que conhece e tem muita admiração por este Deputado, pois ele 

tem palavra, quando promete, cumpre. O Vereador Ido disse que é visível a 

tristeza do parlamentar com os cortes de suas verbas, mas pediu que as pessoas 

continuem confiando nele, pois está fazendo o que acredita ser o mais correto. 

Em aparte o Vereador Gilmar explicou que, como o deputado votou pela 

cassação do Presidente Michel Temer do PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro) é detentor, apenas, das emendas impositivas. Disse 

ainda que a bancada gaúcha resolveu destinar as emendas impositivas para a 

construção de duas pontes, no Rio Guaíba e em Santa Maria. O Vereador Ido 

José Fritzen comentou que visitaram o gabinete do Deputado Covatti, este que 

votou a favor do Presidente, por isso tem bastante dinheiro à disposição. Ido 

disse que Nova Boa Vista receberá em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

que é praticamente certo. Ainda falando da viagem comentou que tiveram a 

oportunidade de participar de uma audiência pública com o Presidente Michel 

Temer, ao lado do Ministro Ronaldo Nogueira. O vereador Ido criticou o 

pronunciamento do presidente, que falou como se tudo tivesse indo muito 

bem, citando a criação de mais de 1.400.000 (um milhão e quatrocentos mil) 

empregos digitais. Em aparte o Vereador Gilmar disse que o Governo está 

lançando a Carteira de Trabalho Digital, que comportará a criação desses novos 



empregos, porém os que já foram criados somam um pouco mais de 300.000 

(trezentos mil) empregos. Comentando sobre a visita ao gabinete do Ministro 

Ronaldo Nogueira, o vereador Ido disse que Nova Boa Vista receberá uma verba 

de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a construção de um centro cultural. 

Disse que é uma pena saber que esse recurso advém de compra de votos. Pediu 

auxílio à Secretaria de Obras pois na Linha Maneador, na propriedade de 

Samuel Petry, a enxurrada levou a pinguela, que é bastante utilizada, por isso 

precisa ser recuperada. O Secretário disse que está buscando a doação dos 

postes de madeira que estão sendo substituídos na cidade para a realização 

dessa obra. Agradeceu a Secretaria de Obras por ter reparado o buraco na 

Avenida dos imigrantes, que era bastante perigoso. Reforçou o pedido feito nas 

sessões anteriores para a instalação de iluminação pública nessa Avenida. 

Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – 

Bancada do PT: Saudou a todos e iniciou pedindo a Secretaria de Obras a 

realização de melhorias na estrada que vai para a comunidade de Ervalzinho 

(Barra Funda/RS), na subida depois da propriedade de Honório Grapiglia, que é 

bastante complicado. Disse que foi a Porto Alegre atrás de algumas demandas 

com os Deputados Estaduais do Partido dos Trabalhadores. Comentou que ao 

chegar na capital deparou-se com um enorme protesto do CEPERS (Centro dos 

Professores do Estado do Rio Grande do Sul) contra as atitudes do Governo 

Sartori. Disse que o Presidente da Assembleia não estava em seu gabinete, 

estava na rua, ao lado dos professores, auxiliando-os na defesa dos seus 

interesses. Diogene elogiou a atitude do parlamentar e disse que mesmo na rua, 

participando do protesto, acolheu os pedidos do Vereador Diogene, este que 

também pode participar da manifestação. O Vereador Diogene elogiou a luta 

dos professores pelos seus direitos e criticou o restante da população, que está 

vendo a gasolina chegar a R$ 5,00 (cinco reais) por litro e não faz nada para 

impedir. Pediu o que aconteceu com os paneleiros que vestiram verde e 

amarelo e foram para as ruas pedir o impeachment da Presidente Dilma porque 

o preço da gasolina havia subido para R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) por 

litro? Disse que a gasolina é apenas um ponto dentre vários. Citou o aumento 

do gás de cozinha de R$ 60,00 (sessenta reais) para R$ 100,00 (cem reais). 

Diogene ainda disse que o Governo ilegítimo está destruindo o país e ainda 

existem pessoas que acreditam que a culpa é do PT. Pediu para aqueles que não 

concordam com isso que tragam dados concretos. Diogene ainda acredita 

serem vergonhosos os cortes nas verbas dos Deputados pelas suas posições nos 



processos contra o Presidente Ilegítimo Michel Temer do PMDB (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro). Diogene alertou a população para não 

“bater palma” para dinheiro sujo, advindo de deputados que venderam à 

corrupção. Disse que esse dinheiro é retirado do povo e entregue para os 

oportunistas se promoverem. O Vereador ainda acredita que o trabalho 

honesto deve ser valorizado. Mais uma vez o Vereador Alertou a população para 

tomar cuidado com o jornalismo manipulador da Rede Globo e da RBS, que 

apenas falam aquilo que lhes é conveniente. A questão da previdência já foi 

comprovada por CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que é superavitária, 

que não são os pobres que estão causando problemas para a economia, e sim 

os poderosos, que não pagam os impostos, os presidentes que compram votos, 

os deputados que se vendem e os juízes que nada fazem a respeito. Convidou a 

todos para o Jantar Dançante da Rádio Comunitária Boa Vista FM pelos 05 

(cinco) anos de existência em Nova Boa Vista, período de muito trabalho para a 

divulgação das informações da comunidade. Explicou que a rádio não tem lucro 

nenhum, que ela simplesmente se mantém, por isso disse que a população 

pode participar do jantar de forma a retribuir a entidade pelo trabalho prestado 

em prol da comunidade. Antes de encerrar Diogene disse que lhe chamou 

bastante atenção uma atitude recente da administração. Foram instalados 06 

(seis) equipamentos rastreadores nos veículos da Secretaria da Saúde. Diogene 

questionou porque essa instalação foi feita em 06 (seis) veículos se a referida 

Secretaria possui 07 (sete) carros a disposição? Diogene acredita que algo está 

errado. Porque deixar um veículo sem o equipamento? Quem vai dirigir o 

veículo que não tem rastreador? Porque o veículo Jetta do Gabinete do Prefeito 

também não possui esse aparelho? O Vereador acredita ser essa uma atitude 

importante, de controle com a coisa pública, mas que deve ser estendida a 

todos os ônibus, todos os veículos da agricultura, obras, máquinas, caminhões. 

Em aparte o Vereador Gilmar disse que são válidas as colocações do vereador, 

que também acredita que o equipamento deve ser instalado em todos os 

veículos. Gilmar criticou o custo dessa atitude, R$ 300,00 (trezentos reais) 

mensais, que daria ao ano o custo de uma revisão de um veículo, que não estão 

sendo bem cuidados nos últimos tempos. Gilmar ainda disse que a Secretaria da 

Saúde tem um veículo com mais de 200.000 Km (duzentos mil quilômetros) que 

está em melhores condições que o Jetta do Gabinete do Prefeito que 

atualmente tem 80.000 Km (oitenta mil quilômetros). O Presidente do Poder 

Legislativo também disse que o patrimônio público deve ser bem cuidado e que 



os automóveis da Secretaria da Saúde estão sempre em dia e limpos, que é um 

diferencial. Diogene acredita que não deve haver distinções entre as pessoas 

que dirigem veículos, seja ela funcionário, motorista ou secretário, se um 

veículo tem rastreador todos devem ter. Ainda acredita que deve ser feito um 

amplo estudo de viabilidade econômica dessa medida. Pediu que a 

administração apresente uma justificativa para este investimento, pois acredita 

que as pessoas precisam estar a par de tudo o que acontece na administração 

municipal. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR GILMAR 

ANGELO MARTINAZZO – Bancada do PTB: Saudou a todos e desejou sucesso a 

Vereadora Adriana Wolfart nos 30 (trinta) dias como vereadora. Sobre as 

estradas, pediu para a Secretaria de Obras efetuar os reparos no acesso à 

residência de Alvício Lenen e Lúcia Wagner, que está intransitável. Em aparte o 

Vereador Ildo Cover disse que o munícipe Adir Simon disse que fez o pedido 

para melhorar a estrada que passa por baixo de sua propriedade, pois a patrola 

passou na estrada geral e após a chuva o caminhão atolou e a patrola precisa 

voltar. Ido acredita que quando uma estrada é feita, as entradas das 

propriedades também precisam ser revisadas. O Presidente Gilmar disse que as 

estradas das Linhas Barraca e Tijolo ficaram boas, porém no acesso a Linha 

barraca há um princípio de Atolador. Disse que o munícipe Irineu Schneider 

doou o cascalho, mas no encontro das encruzilhadas o material não foi 

utilizado. Gilmar destacou que as entradas de bueiros precisam estra abertas, 

pois sem o fluxo de água o serviço não fica bom. Em aparte o Vereador Neuri 

Staggemeier disse que a abertura das sarjetas é muito importante. Sobre o 

atolador, disse que ocorreu porque a estrada foi mudada, a pedido do munícipe. 

Disse que ele será ressarcido, com um valor irrisório, porque o saibro de sua 

propriedade é muito bom. Gilmar Martinazzo disse que se o proprietário tem 

interesse, a administração poderia até comprar parte daquela área de terras, 

devido a boa qualidade do saibro ali existente. Gilmar disse que o saibro não 

pode ser colocado na estrada como se semeia o trigo. Acredita que deve ser 

colocado bastante material, para que permaneça por vários anos. Agradeceu a 

Secretaria de Educação pelo reconhecimento e respeito em assumir o erro em 

relação à organização dos protocolos onde não foi dada a palavra ao Poder 

Legislativo. Disse que a atitude foi importante, pois os vereadores devem 

trabalhar em conjunto com a educação. Quanto ao Projeto Nº 067/2017, disse 

que o Poder Legislativo convocou o Prefeito Municipal para prestar 

esclarecimentos e muito estranhamente este não pôde comparecer à sessão 



por motivos anteriormente agendados, e mais estranhamente no dia da sessão 

encaminhou documento pedindo a retirada do Projeto de Lei, sem esclarecer os 

motivos. Explicou que a criação de cargo foi justificada pelo Vereador Neuri em 

razão da extinção ocorrida ao final do último ano, porém Gilmar assegurou que 

os cargos extintos jamais haviam sido ocupados, desde sua criação. Gilmar 

comentou que esteve conversando com o Juiz de Futebol Marcio Chagas para a 

realização de um jogo beneficente com ex-jogadores do Grêmio Porto Alegrense 

e Sport Clube Internacional em favor da APAE de Sarandi / RS. Sobre a viagem a 

Brasília, comentou sobre a visita ao Ministério do Trabalho, mesmo que 

esclareceu que não concorda com a postura do Ministro Ronaldo Nogueira do 

PTB, assim como discorda das atitudes do Presidente Michel Temer, mas 

acredita que deve haver respeito, pois o Vereador Sandro Simon está buscando 

recursos para a construção de um Centro Cultural. Disse que foi muito bem 

recebido em vários gabinetes, conforme relatado pelo Vereador Ido José 

Fritzen, citando: Deputado Dionilso Marcon, Luis Antonio Franciscatto Covatti, 

Jerônimo Goergen, Darcísio Perondi, Senadores Lasier Martins, Paulo Paim e 

Ana Amélia lemos. Gilmar ainda disse que em todos esses gabinetes pleiteou 

recursos para o Hospital de Olhos, Hospital São Vicente de Paulo e Hospital da 

Cidade, ambos localizados em Passo Fundo, assim como para o Hospital 

Comunitário de Sarandi. Disse que pediu para a Senadora Ana Amélia Lemos dar 

uma atenção especial para o Hospital Comunitário de Sarandi / RS. Gilmar disse 

que as pessoas de Nova Boa Vista são atendidas nesses hospitais, o que acaba 

beneficiando diretamente a comunidade. Agradeceu ao Vereador Ildo e a Vice 

Prefeita Vanilde Dalcin pela companhia. Em aparte o Vereador Neuri 

Staggemeier agradeceu ao Presidente pelo empenho e dedicação em prol da 

saúde da Região. Disse que o seu trabalho é exemplar, pois os momentos de 

enfermidades são os mais difíceis e importantes na vida das pessoas. Gilmar 

disse que sabe o quão difícil é passar por uma doença. Disse que trabalha em 

favor dos hospitais da região para que eles possam atender as pessoas de Nova 

Boa Vista e de toda a região. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. 

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

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

VEREADOR LAURI KLEIN – 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 094/2017: “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. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 095/2017: “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 DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 

003/2017: “Altera redação do art. 9º, II do Decreto Legislativo nº 002/2015”. Os 

pareceres das comissões foram favoráveis ao presente projeto. Em discussão: O 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo explicou que se trata de facilitar o 

pagamento de diárias, e adiantamentos, pois há muita confusão se os 

documentos fiscais precisam conter o CPF do Vereador ou CNPJ do órgão da 

administração. Explicou que o Controle Interno é bastante rigoroso nesse 

sentido. Em Votação, resultando: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª 

FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: 

disse que na viagem a Brasília também visitou o gabinete do DNIT, para tratar 

sobre o trevo de acesso junto ao Bairro Beira Campo, onde o órgão se 

comprometeu a levantar os custos da obra, que se forem muito elevados 

podem ser buscados por meio de emendas parlamentares. Disse que a intenção 

do órgão é que a obra saia do papel. Vereador Ido José Fritzen: Disse que para 

os recuos e para as pinturas já há uma verba disponível no DAER. Vereador 

Gilmar Angelo Martinazzo: Esse pedido no DAER foi encaminhado elo Vereador 

André Barp, que é certo, pois há uma sobra no empenho para construção do 

acesso de R$ 1.168.000,00 (um milhão cento e sessenta e oito mil reais). 

Vereador Ido José Fritzen: Disse que em vários lugares do acesso asfáltico estão 

surgindo buracos, que devem ser consertados o quanto antes. Quanto mais 

demorar, maiores serão os buracos. Vereador Neuri Staggemeier: Disse que o 

Secretário de Obras Erno Klein está realizando as tratativas necessárias para 

reparar os buracos do acesso asfáltico. 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 doze de dezembro de dois mil e dezessete (12-12-2017), a partir das 

19h00min (dezenove horas) 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 


