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Ata nº 021/2017 da Vigésima Primeira Sessão Ordinária, da Primeira 

Sessão Legislativa, da Sétima Legislatura, aos doze dias do mês de dezembro de 

dois mil e dezessete. Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete 

(12-12-2017) reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Nova Boa Vista, em sua vigésima primeira 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, Sandro 

Simon, Luiz Desingrini e a suplente Adriana Klein Wolfart face a licença do 

vereador André Barp. De Imediato o Presidente Vereador Gilmar Martinazzo 

convidou o Secretario da Mesa, Vereador Sandro Simon para fazer a leitura de 

um texto da Bíblia Sagrada. O Presidente, Vereador Gilmar Angelo Martinazzo, 

colocou à disposição dos Vereadores a Ata nº 020/2017 da Sessão Ordinária do 

dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezessete (28-11-2017), 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. O Vereador Neuri Staggemeier solicitou a inversão da 

ordem dos trabalhos da Sessão, para que os vereadores da bancada do PDT 

pudessem ausentar-se após a realização da ordem do dia. O Presidente colocou 

em votação o pedido verbal do Vereador Neuri Staggemeier, que resultou 

APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. Assim passou-se para a 2ª 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 092/2017: “Estima a receita e fixa a despesa 

do município de Nova Boa Vista/RS para o Exercício Financeiro de 2018”. O 

Presidente ainda solicitou que fosse feita a leitura do PROJETO DE EMENDA Nº 

01 AO PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO Nº 092/2017 que: “Estima a 

receita e fixa a despesa do município de Nova Boa Vista/RS para o Exercício 

Financeiro de 2018”. O Vereador Neuri Staggemeier solicitou que fosse 

entregue cópia da referida emenda aos vereadores. Em discussão: Vereador 

Neuri Staggemeier: Disse que tem conhecimento de que o mesmo percentual 

tinha o prefeito neste ano que passou, 5% (cinco por cento). Porém, sem ter 



certeza, disse que em exercícios anteriores o percentual era de 10% (dez por 

cento). Disse que o Prefeito utilizou muito pouco dos decretos suplementares, 

por isso parabenizou-o. Falou da fidelidade do Vereador Luiz Desingrini ao seu 

partido, que mesmo sendo sogro do prefeito é subscritor do Projeto de 

Emenda. Orientou sua bancada a votar contra essa emenda e disse que é 

questão de ética. Destacou que mesmo tendo 10% (dez por cento) o chefe do 

Poder Executivo não utilizaria o percentual na totalidade. Disse saber que não 

conseguirão mudar isso, porém orientou a bancada a votar contra a emenda. 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Disse que todos os projetos de Lei 

encaminhados ao Poder Legislativo que versavam sobre suplementação de 

crédito foram aprovados por unanimidade de votos. Que essa é uma ferramenta 

de transparência do serviço público. Os pareceres das comissões foram 

favoráveis ao presente projeto. Posto em Votação: APROVADO POR MAIORIA - 

03(três) votos contrários e 05 (cinco) a favor. O Presidente ainda solicitou que 

fosse feita a leitura do PROJETO DE EMENDAS IMPOSITIVAS AO PROJETO DE 

LEI DO PODER EXECUTIVO Nº 092/2017 que: “Estima a receita e fixa a despesa 

do município de Nova Boa Vista/RS para o Exercício Financeiro de 2018”. Em 

discussão: Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Explicou que o valor destinado 

à saúde foi dividido em duas partes, uma para exames referentes ao consórcio e 

outra para exames diretos frente às outras entidades de saúde. Vereador Ildo 

Cover: Pediu quais seriam os hospitais em que seria possível realizar exames 

com esse auxílio. Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Disse que os hospitais 

serão definidos pelo secretário de Saúde, conforme a necessidade de cada 

paciente, que todos devem ser credenciados e ter convênio com o Município. O 

Assessor Jurídico Dr. Maiquel Adam explicou que contando com o valor que já 

haviam sido previstos e com os valores acrescidos com a emenda, passa de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) para auxílio de exames. Os pareceres das 

comissões foram favoráveis ao presente projeto. Em Votação, resultando: 

APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

092/2017 que: “Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Boa 

Vista/RS para o Exercício Financeiro de 2018”, com as emendas já aprovadas. 

Em Votação, resultando: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 098/2017: ““Altera o artigo 1º, § 3º da Lei Municipal 

nº 1.822/2017, e dá outras providências”. A Comissão de Constituição, Justiça, 

Cidadania e Bem Estar Social apresentou emenda modificativa no Art. 2º, pois 

constou a entrada em vigor a partir  da divulgação, quando deveria ser a partir 



de sua publicação, que é o ato formal para entrada em vigor das leis, conforme 

disposição da Lei Complementar Nº 95/98, passando referido artigo a ter a 

seguinte redação: Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. Em 

discussão: não houve e em Votação a emenda proposta pela Comissão de 

Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social: APROVADA por 

UNANIMIDADE DE VOTOS A EMENDA. Posto em votação o Projeto de Lei Nº 

098/2017 com a emenda já aprovada: APROVADO por UNANIMIDADE DE 

VOTOS.  PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 100/2017: “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 101/2017: 

“Autoriza o Executivo Municipal a despender recursos financeiros com as 

festividades natalinas e de passagem de ano 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 016/2017: “Autoriza a abertura de 

Crédito Suplementar no orçamento da Câmara Municipal de 2017, no valor de 

R$ 1.550,00 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. 3ª FASE DA SESSÃO: 

GRANDE EXPEDIENTE. O Vereador Neuri Staggemeier agradeceu ao Presidente 

pela inversão das fases da sessão ordinária e pediu permissão para retirar-se da 

sessão para o cumprimento de outros compromissos. Manifestaram-se os 

seguintes Vereadores: VEREADOR ILDO COVER – Bancada do PMDB:  Saudou a 

todos e disse que esteve percebendo diversas reclamações da população para 

com a Secretaria Municipal de Saúde em virtude de um grande surto de 

mosquitos que estão querendo invadir a cidade. Disse que procurou os 

responsáveis para a realização de uma dedetização em bocas-de-lobo, que a 

maioria da cidade está infestada de mosquitos. Em aparte o Vereador Diogene 

Biegelmeier disse que em alguns municípios está sendo realizado um 

tratamento nas nascentes dos rios, o que evita a proliferação de mosquitos. 

Disse que é importante que Nova Boa Vista busque essas alternativas, que tem 

a finalidade de “cortar o mal pela raiz”. O Vereador Ildo Cover disse que é válida 

essa colocação, pois sabe que os mosquitos se criam na água limpa e corrente 

dos rios, que com a dedetização correta o problema pode ser amenizado. 



Comentou sobre a importância da realização do Curso Gestão Pública 

Legislativa, sediado pela Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista em conjunto 

com as Câmaras dos Municípios Vizinhos de Almirante Tamandaré e Barra 

Funda. Disse que os Vereadores devem estar preparados para as funções da 

carreira, assim como devem ter um bom entendimento para decisões que 

devem ser tomadas em conjunto. Disse que bons projetos muitas vezes não são 

aprovados por questões políticas. Disse que o curso foi válido e importante para 

todos os vereadores. Elogiou a melhoria realizada nas pontes do município, ao 

passo que criticou a demora da realização do serviço em uma delas. Pediu 

agilidade para que todas as pontes estejam prontas até o final do ano de 2017 

(dois mil e dezessete), que facilitar o deslocamento das pessoas de outras 

localidades que vem até a cidade para as apresentações de final de ano. Falou 

que as melhorias na estrada da Linha Maneador Baixo e linha Perau estão sendo 

e realizadas e possivelmente o serviço vai durar bastante tempo. Disse que as 

outras vezes que essas estradas foram reparadas os patrolamentos não tiveram 

bons resultados. Ainda disse que foi procurado várias vezes por moradores do 

loteamento Bem Morar em relação à terra acumulada em frente às residências. 

Visitou o local acompanhado do Secretário de Obras para fazer um 

planejamento, porém o caso ali é bastante sério. Disse que essa melhoria 

poderia ser encarada como um presente de natal para aqueles moradores, que 

ao menos fosse feito uma limpeza, para dar um aspecto melhor para a cidade. 

Falou que vários agricultores sugeriram o recolhimento das pedras maiores que 

não são aproveitadas durante o patrolamento das estradas. Explicou que muitas 

pedras rolam para dentro das lavouras e valetas, causando problemas para os 

agricultores. Disse que essas pedras não podem ficar na estrada, nas valetas e 

nem nas lavouras, por isso precisam ser recolhidas para que tenham uma 

destinação correta, pois podem ser usadas em outras obras e construções. 

Convidou a todos para o Show do Gaiteiro Thomas Machado no dia 16-12-2017 

(dezesseis de dezembro de dois mil e dezessete), que é um incentivo para que 

cultiva a música gaúcha. Deu felicitações de Natal e Ano Novo para todos os 

órgãos da administração municipal, pois são essas pessoas que tocam o 

município. Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR SANDRO SIMON – 

Bancada do PTB: Saudou a todos e iniciou agradecendo o suplente Marcio 

Signori que lhe substituiu em sua licença, parabenizando pela forma que 

conduziu os trabalhos, até procurando o vereador titular para pediu opiniões e 

sugestões sobre as questões aqui debatidas. Disse que, mesmo em licença 



esteve em contato com o Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira, que 

prometeu a liberação de verbas para Nova Boa Vista. Comentou que Presidente 

Gilmar Martinazzo esteve em Brasília no Gabinete do Ministro, assim como o 

Vereador Ido José Fritzen. Sandro disse que mantém contato com o ministro e 

que, no tempo certo, Nova Boa Vista receberá o recurso. Ainda pediu se há 

necessidade de verbas para a agricultura, que se houver, deve ser cadastrado 

um projeto. Sandro disse que isso demonstra o comprometimento do Ministro 

com o Município de Nova Boa Vista. Reforçou uma reclamação sobre as bocas 

de lobo da Rua Felipe Werlang. Disse que sabe que houve problemas com a 

licitação, mas que devem ser tomadas medidas. Disse que as bocas de lobo 

estão fechadas com madeira e o mato está tomando conta, que faz com que 

veículos caiam dentro delas, pois não são visíveis e sinalizadas. Falou que uma 

sinalização adequada seria o mínimo a ser feito. Sobre a dedetização das bocas 

de lobo disse que em todas as administrações passadas foi realizado esse 

trabalho, que sempre teve bons resultados. Concordou que neste ano tem 

muitos insetos. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que há 

uma reclamação muito grande da população. Disse que na administração 

passada era realizado esse serviço a cada 60 (sessenta) dias. Acredita que essa 

melhoria deve ser realizada para a comunidade, que evita que sejam utilizados 

outros meios de combate a insetos dentro das residências, alguns maléficos 

para a saúde. Em aparte o Vereador Ildo Cover disse que nos outros anos 

quando o problema surgia, a dedetização era logo realizada, que era perceptível 

a quantidade de baratas e insetos que morriam. Disse que isso é essencial, 

sabendo do risco de contaminação com o mosquito da dengue, que se haver um 

surto dessa doença fica muito difícil combate-la. O Vereador Sandro Simon 

reforçou o pedido para melhorias das câmeras de segurança. Pediu urgência na 

realização dessa melhoria, devido aos furtos que tem acontecido em Nova Boa 

Vista. Parabenizou a Rádio Simpatia de Chapada pela realização da Taça Rádio 

Simpatia de Futebol, que neste ano aconteceu em Nova Boa Vista. Parabenizou 

os atletas novaboavistenses que chegaram a rodada final, e por pouco não 

foram campeões. Convidou a todos para participar do Campeonato Municipal 

de Futebol de Campo. Convidou a todos para o show do Thomas Machado no 

dia 16-12-2017 (dezesseis de dezembro de dois mil e dezessete). Desejou Feliz 

Natal a todos. Concluiu o Vereador Sandro Simon. VEREADORA ADRIANA KLEIN 

WOLFART – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e iniciou reforçando o 

pedido para roçada dos eucaliptos na propriedade do munícipe Eleandro Dalcin, 



que estão atrapalhando a visibilidade dos motoristas. Também solicitou 

melhorias na propriedade de Edi Wolfart, onde há um bueiro na estrada geral 

que transborda e alaga todo o pátio de sua residência. Reforçou o pedido das 

famílias de Dionizio Wuttke e José Wagner para o encascalhamento das 

estradas de suas propriedades, cujo pedido foi realizado em agosto e até agora 

a melhoria não foi realizada. Em aparte o Vereador Gilmar Martinazzo disse que 

seria importante a realização desses serviços, até porque o munícipe Dionízio 

Wuttke doou muito saibro para construção de estradas, e hoje seus pedidos não 

são atendidos. Em aparte o Vereador Ido José Fritzen disse que o munícipe 

ofereceu o cascalho para que essas melhorias fossem realizadas. Ainda disse 

que próximo à residência da família Fritzen também a estrada precisa reparos, 

por isso acredita que todo o trecho pode ser recuperado. A Vereadora Adriana 

agradeceu ao Vereador André Barp pela cedência do espaço e desejou a todos 

os novaboavistenses um Feliz Natal e próspero Ano Novo, com muita Saúde e 

Paz. Concluiu a Vereadora Adriana Klein Wolfart. VEREADOR DIOGENE 

BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos e começou reforçando pedidos 

para construção de redutores de velocidade na Avenida dos Imigrantes, 

destacando que já foi realizado abaixo assinado solicitando esse serviço. 

Acredita que a obra é de fundamental importância para a segurança de quem ali 

trafega e para os moradores do Loteamento Bem Morar. Também destacou a 

necessidade de reparos nas bocas de lobo, em especial próximo à casa de 

Adelar, que quando chove o barro torna difícil o acesso às residências. Pediu 

melhorias no pátio do Centro de Eventos Porteira Aberta. Pediu que o espaço 

seja cascalhado, já que o rolo está funcionando. Sobre a reforma da previdência 

elogiou a atitude de algumas pessoas que estão realizando greve de fome para 

defender os direitos dos trabalhadores. Acredita que essa atitude é importante, 

mesmo que criticadas por alguns, porém é importante perceber que a luta está 

continuando na defesa dos interesses da população. Lamenta que muito 

direitos já se perderam com a aprovação da Reforma Trabalhista. Disse que o 

país vive um período difícil e que o futuro não será nada bom. Pediu a todos que 

fiquem de olho nos deputados que se venderam à corrupção e votarão contra o 

povo, que no próximo ano haverá eleições. O vereador Diogene Biegelmeier 

alertou às pessoas que acreditam que o Deputado Tiririca foi um herói, após as 

notícias de sua renúncia. Disse que deve ser levado em conta que esse 

deputado votou a favor do “golpe”, votou para a retirada de direitos da 

população, garantiu uma aposentadoria de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 



O Vereador disse que esse deputado está tentando “fazer o povo de palhaço”. 

Diogene disse que não a intenção de falar mal de governo nenhum, apenas 

pede que a população perceba o que realmente está acontecendo no pais. Disse 

que a população está sofrendo na mão desse tipo de gente e que a sua intenção 

é defender o povo de Nova Boa Vista, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Desejou 

Feliz Natal e que o próximo ano seja melhor para a população. Concluiu o 

Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO – 

Bancada do PTB: Cumprimentou a todos e agradeceu a Vereadora Adriana 

Wolfart pelo trabalho realizado na Câmara de Vereadores, desejando que novas 

oportunidades possam surgir no próximo ano. Desejou votos de pesar a família 

do seu grande amigo Rovanir Escher, que é uma grande perda, pois essa pessoa 

batalhou muito pela vida e sempre teve muita esperança de vencer. Relatou 

uma reclamação de um munícipe em relação as horas máquinas fornecidas pelo 

Poder Público. Disse que foi realizado um serviço de aproximadamente 10 (dez) 

minutos, e cobrado o pagamento relativo a 30 (trinta) minutos. Gilmar disse que 

é direito da população as horas máquinas gratuitas, pediu cuidado a 

administração para que isso não aconteça novamente. Sobre a limpeza na Rua 

dos Imigrantes e Felipe Werlang, disse que é preciso haver cuidado com a 

limpeza das vias públicas quando se realiza um serviço. Destacou que na 

administração passada a Avenida Jacob Wagner Sobrinho erra varrida 

seguidamente. Ainda disse que deve ser realizada a limpeza e pintura das vias 

em todo o perímetro urbano de Nova Boa Vista e não apenas nos entornos da 

praça quando há alguma programação especial, isso, segundo Gilmar, “é o 

mesmo que tomar banho e não lavar os pés”. Sobre embelezamento da cidade 

Gilmar reiterou o pedido para que seja realizado um plano de construção dos 

passeios públicos. Quanto a contratação do cantor Thomas Machado, Gilmar 

disse que foi uma bela iniciativa, porém lamentou que o Poder público não 

atendeu a sua solicitação para a comemoração dos 100 (cem) anos da cultura 

italiana. Gilmar havia sugerido a contratação de um grupo de teatro, 

apresentação que teria um custo bastante inferior ao efetivamente realizado. 

Gilmar disse que deve haver a valorização dos imigrantes italianos e alemães, 

pois deve ser valorizada a cultura e a tradição. Pediu o patrolamento das 

estradas com a limpeza de sarjetas e entradas de bueiros para que a agua tenha 

o seu destino correto. Pediu agilidade do Poder Executivo para realizar essas 

melhorias, assim como para a compra de um caminhão novo, pois a Secretaria 

de Obras necessita de uma prancha para o transporte das máquinas. Desejou 



Feliz Natal e prospero Ano Novo a todos os Novaboavistenses. Disse que deixa a 

presidência do Poder Legislativo, por isso agradece aos colegas vereadores pelo 

trabalho em conjunto. Convidou a todos para participar do Curso Gestão Pública 

Legislativa. Concluiu o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo. 4ª FASE DA SESSÃO: 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Ido José Fritzen: Pediu se foram editados 

ofícios com votos de pesar para aos familiares das pessoas que faleceram no 

período de sua licença. Vereador Gilmar Angelo Martinazzo: Disse que pretende 

antecipar um pouco a próxima Sessão Ordinária, que haverá apresentação do 

Plano Municipal de Saúde, a partir das 16h00min. Pediu a todos os vereadores 

para participar do Curso Gestão Pública Legislativa, que é muito importante 

para demonstrar o papel do vereador na comunidade. 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 seis de dezembro de dois mil e dezessete (26-12-2017), 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 Sandro Simon – Secretário. Eu Sandro Simon, determinei que 

fosse lavrada a presente Ata que depois de Aprovada vai assinada pelo 

Presidente e por mim.         

 

 

           Gilmar Angelo Martinazzo                                        Sandro Simon 

      Presidente do Poder Legislativo                      Secretário do Poder Legislativo 


