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Ata nº 022/2017 da Vigésima Segunda Sessão Ordinária, da Primeira 

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

dezembro de dois mil e dezessete. Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de 

dois mil e dezessete (26-12-2017) 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 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 021/2017 da Sessão Ordinária do dia doze de dezembro de dois mil e 

dezessete (12-12-2017), 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. Após passou-se 

para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram-se os seguintes 

Vereadores: VEREADOR NEURI STAGGEMEIER – Bancada do PDT: Saudou a 

todos e iniciou pedindo atenção da administração para substituição de 

lâmpadas queimadas na iluminação pública da cidade e do interior. Acredita 

que é necessária essa substituição ainda no ano de 2017. Destacou a realização 

da confraternização de final de ano. Agradeceu ao Secretário e funcionários da 

Secretaria de Obras pela instalação da iluminação pública na Avenida dos 

Imigrantes. Disse que muitos vereadores realizaram esse pedido, por isso 

acredita que é importante que seja registrado quando as coisas acontecem, 

para as pessoas que não transitam nessa avenida ficarem sabendo que a obra 

aconteceu. Comentou que se ausentou na última sessão, por isso não sabe se os 

vereadores já haviam feito esse comentário. Destacou que é comum para todas 

as pessoas pedir, que deve ser tido como costume também agradecer, “assim é 

na nossa vida”, disse. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo ensaibramento da 

estrada da Linha Furini, comentando que é comum, quando esse trabalho é 

realizado com umidade, as pedras soltarem e haver a necessidade de 



novamente bater com o rolo para a estrada ficar em boas condições. Pediu ao 

Secretário de Obras um urgente tapa-buracos no acesso asfáltico. Em aparte o 

Vereador André Barp disse que fez esse pedido há três meses e não sabe 

porque ainda não foi atendido. Esclareceu que os veículos da prefeitura fazem o 

trajeto todos os dias, que o Prefeito Municipal passa por ali várias vezes por 

semana, que já deveria ter tomado uma providência. O Vereador Neuri disse 

que também já fez esse pedido há mais tempo e não foi informado porque a 

melhoria não foi realizada. Agradeceu pelo atendimento do seu pedido para o 

patrolamento da estrada do Claudiomiro Rolof até a estrada Padre Urbano 

Maldaner. Pediu que também passado o rolo nesse trajeto. Mai uma vez 

registrou a necessidade de ajustar para que não fiquem sobras de pedras no 

leito das estradas após o patrolamento. Pediu a colocação de tubos na 

propriedade da munícipe Terezinha Lourdes Graeff, haja visto que tais tubos 

escoam a água que vem da Avenida Jacob Wagner Sobrinho e necessitam ser 

instalados porque essa água vai direto para o pátio dessa propriedade. 

Comunicou a população a aquisição de uma máquina de silagem para a 

Secretaria da Agricultura, destacando que no próximo ano serão adquiridos 04 

(quatro) carroções tombadores para os grupos da patrulha agrícola. Mais uma 

vez solicitou o empenho da Administração Pública Municipal para adesão ao 

programa “Cartão Reforma Federal”, que é muito importante para beneficiar 

moradores que ganham até R$ 2.811,00 (dois mil oitocentos e onze reais), com 

10% (cem por cento) de subsídio em valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 

9.000,00 (nove mil reais) para reformas de casas na cidade e no interior. 

Destacou que muitos municípios nem sabem que existe esse programa, que é 

importante porque é gratuito, sendo que o beneficiado entra com a mão de 

obra. Parabenizou a Secretaria de Educação e Assistência Social e aos 

professores e alunos da Escola Santos Anjos envolvidos com o ensino de música 

e dança em Nova Boa Vista. Disse que o jovem precisa ter a oportunidade de 

praticar música e dança. Elogiou a bela apresentação no dia 22-12-2017 (vinte e 

dois de dezembro de dois mil e dezessete), lamentando a pouca participação da 

população e dos vereadores. Agradeceu a Deus por mais um ano que se finda, 

desejando a todos os munícipes um feliz e venturoso ano novo, repleto de paz, 

fé, esperança e trabalho. Concluiu o Vereador Neuri Staggemeier. VEREADOR 

SANDRO SIMON – Bancada do PTB: Saudou a todos e elogiou a presença de 

várias pessoas assistindo a Sessão Ordinária. Para encerrar o ano, não trouxe 

nenhum pedido novo, e sim agradecimentos pelos pedidos que foram atendidos 



ao longo de 2017 (dois mil e dezessete) pela administração municipal. 

Assegurou que aprendeu muito no ano que passou, que por ser novo na política 

está aprendendo a cada dia, assim como acredita que os vereadores mais 

experientes também tem novos aprendizados conforme o tempo passa. 

Assegurou que o trabalho realizado foi dentro das limitações impostas pela 

legislação, sendo que as funções de legislar e fiscalizar os atos do Poder 

Executivo foram bem sucedidas. Acredita que houve harmonia e respeito entre 

os Poderes Constituídos e entre os integrantes da Câmara. Elogiou o trabalho da 

Mesa Diretora, em especial do Presidente Gilmar Angelo Martinazzo. Destacou 

o diálogo realizado antes da sessão e a forma experiente como o trabalho foi 

conduzido ao longo de 2017 (dois mil e dezessete). Desejou sucesso a nova 

Mesa Diretora e que continue agindo dentro da legalidade e fazendo o melhor 

para o município. Disse que conhece o trabalho do Vereador Diogene 

Biegelmeier que já conduziu a Câmara em outra oportunidade, desejando que 

possa fazer um bom trabalho, caso a chapa proposta seja eleita. Desejou um 

ótimo 2018 (dois mil e dezoito) para todos os colegas vereadores, esperando 

que ao final do próximo ano possa novamente estar feliz por ter cumprido com 

as responsabilidades impostas pela política. Agradeceu aos Secretários e 

funcionários municipais pelo recebimento dos diversos pedidos, agradecendo 

por aqueles que foram atendidos e criticando os que não foram realizados. 

Disse que aquilo que a população pediu, os vereadores encaminharam, ou seja, 

seu papel foi realizado. Desejou um próspero ano novo a toda a comunidade, 

progresso, saúde e bem estar no trabalho, e que o próximo ano seja repleto de 

coisas boas. Concluiu o Vereador Sandro Simon. VEREADOR CLEBER BADIN – 

Bancada do PDT: Cumprimentou os presentes e destacou o quão importante 

que todos os munícipes exijam a nota fiscal em todas as suas compras, para 

depois concorrer a prêmios no Bolão do ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) e no programa Nota Fiscal Gaúcha. Disse que é muito 

importante o Poder Executivo buscar parcerias e buscar novos objetivos, pois 

isso aumenta a arrecadação do município. Cleber acredita que deve ser 

valorizado o comércio local, por isso esteve conversando com o Prefeito 

Municipal para chamar o comércio e estipular metas, pois o retorno para o 

município é grande. Parabenizou a todos que participaram do sorteio no dia 16 

de dezembro, em especial aos que foram contemplados. Agradeceu ao 

Secretário de Saúde Jackson Laerte Zwirtes pelo belo trabalho realizado junto à 

Secretaria da Saúde, que buscou interagir muito dentro da Secretaria, o que lhe 



abriu portas para um futuro brilhante. Desejou êxito em seus novos desafios, 

deixando agradecimentos em nome de todo o município. Parabenizou os atletas 

que participaram da Taça Rádio Simpatia de futebol, que foi um grande dia 

esportivo. Agradeceu a Rádio Simpatia pela parceria e elogiou a homenagem 

realizada ao atleta Gilmar Simon, que participou de todas as edições do evento. 

Sugeriu ao Poder Legislativo a realização de uma homenagem à esse atleta por 

tudo o que já fez pelo futebol em Nova Boa Vista. Disse que é referência por ter 

sido diretor do CMD (Conselho Municipal Desportivo) e professor de escolinha. 

Comentou sobre o trabalho realizado em parceria entre a Secretaria da 

Agricultura e Emater de auxílio e incentivo aos produtores de uva, que é uma 

atividade que precisa ser valorizada. Agradeceu ao Vereador André Barp pela 

ideia de realizar o concurso do vinho, que acontecerá no dia 28-07-2018 (vinte e 

oito de julho de dois mil e dezoito), juntamente com o Jantar do Peixe. Acredita 

que esse incentivo é importante para os produtores de uva. Parabenizou o 

Grêmio Esportivo Shell que comemora 50 (cinquenta) anos de fundação no dia 

06-01-2018 (seis de janeiro de dois mil e dezoito). Em aparte o Vereador Neuri 

disse que o time da Linha Jaboticaba também comemora seus 60 (sessenta) 

anos de fundação. Relembrou que o clube foi fundado juntamente com o grupo 

de tiro ao alvo. Relembrou a realização de um baile sempre no dia do 

aniversário do clube. Cleber disse que com certeza essas duas entidades 

merecem destaque. Parabenizou o Presidente do Poder Legislativo Gilmar 

Angelo Martinazzo pelo trabalho realizado à frente do Poder Legislativo e 

desejou sucesso ao próximo presidente. Destacou o debate realizado durante o 

ano que passou e destacou como posto positivo a questão das emendas 

impositivas, onde houve união entre os vereadores para viabilizar a destinação 

de valores maiores para cada uma das comunidades. Elogiou a ideia dos 

vereadores Ildo Cover e André Barp. Desejou um feliz 2018 (dois mil e dezoito) 

para toda a comunidade, repleto de conquistas e realizações. Espera que sejam 

escolhidos bons governantes nas próximas eleições federais e estaduais para 

que a população possa voltar a ter esperança. Concluiu o Vereador Cleber 

Badin. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN – Bancada do PP: Cumprimentou a todos 

dizendo que é gratificante ter a presença do público na sessão, que isso lhe 

alegra muito. Conversou com munícipes que reclamaram sobre a ponte que foi 

modificada na Linha Lajeado Boa Vista. Ido comentou que não conseguiu visitar 

a obra por problemas particulares, como é seu costume, mas relatou que as 

pessoas reclamam que após a obra só passa um carro por vez, portanto, piorou 



a situação. Em aparte o Vereador Gilmar Angelo Martinazzo disse que passou 

naquele local e assegura que as colocações são verdadeiras, que houve 

problema de engenharia, pois faltaram fazer as cabeceiras da ponte. Disse que 

isso é despesa do município, que está em péssimo estado, pois não passou 

patrola e nem rolo no local ainda. Ido novamente fez o pedido para construção 

da pinguela na Linha Maneador. Explicou que muitas pessoas utilizam essa 

passagem, que atualmente precisam fazer uma volta grande para deslocar-se 

até a Linha Fritzen. Ido comentou sobre o patrolamento da estrada da Linha 

Fritzen e destacou que quando as estradas são patroladas é preciso conversar 

com os munícipes se tem interesse em realizar melhorias nas entradas das 

propriedades. Citou o caso do munícipe Adir Simon que solicitou melhorias, 

inclusive ofereceu o cascalho, e não foram realizadas, que estão causando 

transtornos para as pessoas de sua residência. O vereador disse estar feliz que a 

sua viagem a Brasília no último mês já está apresentando bons rendimentos, 

pois a Senadora Ana Amélia Lemos incluiu no seu orçamento a destinação de 

uma nova ambulância para Nova Boa Vista. Comentou que a Senadora utiliza 

um sistema de rodízio de emendas e que Nova Boa Vista será contemplada em 

2019 (dois mil e dezenove). Ido acredita que isso é interessante, pois nenhum 

município fica desatendido. O mesmo acontece com o Senador Paulo Paim. 

Agradeceu a todas pessoas que estavam no velório e no enterro da sua sogra, 

que nessa hora é possível perceber quantos amigos de verdade as pessoas tem. 

Disse que a passagem foi muito difícil para a família, por isso o conforto dos 

amigos foi muito importante. Desejou um feliz 2018 (dois mil e dezoito) a todas 

as pessoas e que seja um ano melhor que este que passou. Sendo ministro 

comentou que visita bastante pessoas doentes, colocando os ministros da igreja 

à disposição para aquelas pessoas que não podem deslocar-se até a igreja mas 

que tem o interesse de comungar. O vereador disse que gratificante ver pessoas 

sofridas que sentem o conforto da eucaristia, que é Cristo na Comunhão que 

pode e faz tudo por nós. Concluiu o Vereador Ido José Fritzen. VEREADOR 

ANDRÉ BARP – Bancada do PP: Cumprimentou a todos e iniciou parabenizando 

a suplente de vereadora que assumiu em sua licença, levando um pouco do 

trabalho do Poder Legislativo para sua comunidade. Parabenizou o Grêmio 

Esportivo Schell, a Rádio Simpatia e os 04 (quatro) municípios da região pelo 

belo evento realizado. Parabenizou os atletas novaboavistenses. Destacou que o 

município tem belas equipes e belos jogos e que tem orgulho em ser desta 

terra. Parabenizou a administração pela realização da instalação da iluminação 



na Avenida dos Imigrantes. Disse que a cidade fica cada vez mais bonita. 

Ressaltou a importância da oposição construtiva, que deve cobrar a realização 

de obras e quando elas acontecem deve agradecer. Destacou a necessidade de 

o município adquirir uma roçadeira articulada, para roçar barrancos e laterais 

das estradas, para fazer as limpezas necessárias. Acredita que não é um 

investimento caro. Destacou a necessidade de realizar um termo de cooperação 

técnica para a realização de manutenção do acesso asfáltico, que incluirá 

limpeza de sarjetas, roçadas e fechamento de buracos. Disse que muitos 

munícipes lhe cobraram pela realização de campanha para escolha do nome da 

praça. Assegurou que apenas foi o autor do projeto de lei, mas que nada tem a 

ver com a escolha do nome, que foi feito por plebiscito. Disse que alguém está 

inventando mentiras a seu respeito é porque está com inveja do seu trabalho. 

Sugeriu aos que criticam que concorram a vereador, sejam eleitos e trabalhem 

para fazer o melhor para o povo, conforme estou fazendo. Citou mais uma 

mentira em relação ao trabalho dos vereadores, que surgiu o boato de que não 

houve a aprovação na câmara de um projeto para aquisição de uma máquina de 

fazer silagem. O vereador André disse o Prefeito certamente ganharia o prêmio 

no concurso da mentira no município de Nova Brescia. Assegurou que se 

houvesse um pedido para aquisição dessa máquina certamente seria aprovado 

por unanimidade de votos e que não admite que a população seja jogada contra 

os vereadores. O mesmo houve no caso da contratação do médico. Em relação 

aos gastos com compra de pneus, certificou que foi gasto menos que nos outros 

anos, porém assegurou que muito pouco foi feito. Disse que não houveram 

obras, as estradas estão precárias, os veículos estão com pneus carecas, 

colocando em risco a população. Nos pneus dos ônibus estão aparecendo os 

arames, colocando em risco a vida das crianças. Disse que não pode ser alegada 

a falta de dinheiro, pois o Município dispõe de R$ 1.600.000,00 (um milhão e 

seiscentos mil reais) em caixa. Indagou se está faltando capacidade, pois tanto 

se fala em gestão, mas na visão do vereador “gestão” é parar de mentir e 

colocar tudo em ordem. Falou que não estão sendo realizadas as revisões nos 

veículos. Falou também que não admissível a instalação de rastreadores nos 

veículos da saúde, pois dá a impressão que estão desconfiando dos 

funcionários, que estão transportando vidas, fazendo o seu trabalho. Pediu se 

será realizada a instalação de rastreador no veículo do gabinete do prefeito, 

pois muitas pessoas desconfiam se suas viagens são para defesa de interesses 

do município ou de sua empresa, pois já foi visto carregando coisas da empresa 



no veículo do município. Sobre horas extraordinárias explanou que 

determinados funcionários tiveram horas cortadas, enquanto outros estão 

realizando aos montes. André é contra regalias e disse a população que deve 

cobrar os seus direitos. Destacou que a população está pagando por consultas e 

exames, enquanto o dinheiro está sendo gasto em horas extras. Fizemos um 

pedido de informação sobre assessorias que trabalham no executivo, estas que 

somam o valor de R$ 1.144.358,00 (um milhão cento e quarenta e quatro mil 

trezentos e cinquenta e oito reais) em 04 (quatro) anos, neste sentido indagou 

porque os funcionários realizam cursos de capacitação se existem tantos 

assessores. André ainda acredita que o município não poderia ter deixado de 

fora das festividades a apresentação da invernada do CTG de Nova Boa Vista, 

pois pareceu que as crianças do município vizinho tem mais valor que as 

novaboavistenses. Falou que o município gasta mensalmente para manter as 

invernadas, que são destaque na região. O Parlamentar ainda esclareceu um 

boato de que o show realizado foi gratuito, assegurando que o investimento foi 

alto, sendo R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para o cantor Thomas Machado e 

mais R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a banda. Sobre as emendas impositivas 

disse que a decisão tomada foi a mais correta, pois todos os vereadores fizeram 

votos em todas as comunidades, que a decisão foi justa para todos. Pediu ao 

secretário de Obras a limpeza dos barrancos próximo a encruzilhada da 

propriedade de Jona Blank e a realização de reparos na estrada que dá acesso à 

propriedade de Ildo Wagner. Agradeceu ao executivo por atender sua 

recomendação para escolha do melhor vinho, que é um incentivo para a 

produção de uva em Nova Boa Vista. Sobre a ambulância que será destinada 

pela Senadora Ana Amélia Lemos, destacou que foi um trabalho intenso do 

Partido Progressista de Nova Boa Vista, que só tem a agradecer. Agradeceu aos 

colegas vereadores pelo trabalho realizado ao longo do ano, aprovando a 

maioria dos projetos, rejeitando apenas um, assegurando projetos igual este 

serão sempre rejeitados. Desejou um Próspero Ano Novo a toda a comunidade 

novaboavistense, com muita saúde e paz. Concluiu o Vereador André Barp. 

VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER – Bancada do PT: Saudou a todos 

destacando a realização da avaliação das atividades do Poder Legislativo, para 

ressaltar o que aconteceu de bom e buscar melhorar os pontos negativos. Disse 

que o ano de 2017 (dois mil e dezessete) foi um ano conturbado na política, em 

âmbito nacional. Disse que se preocupa muito com a perda dos direitos das 

pessoas, que todos precisam se unir e batalhar para derrubar aqueles que não 



merecem estar na governança do estado e do país. As reformas serão sentidas 

na pele pela população. Pediu que cada um faça a sua parte, que somente com 

a união do povo e a volta das panelas que bateram para tirar o governo anterior 

poderão derrubar esse governo que está prejudicando muito, principalmente a 

população mais pobre. Infelizmente a fome e a pobreza estão voltando para o 

Brasil, enquanto dívidas bilionárias de grandes empresas estão sendo 

perdoadas. Colocou-se a disposição para estar na linha de frente das batalhas 

em defesa dos direitos da população. Pediu que o povo fique atento para não 

eleger certos políticos nas próximas eleições. Em Nova Boa Vista não é 

diferente. Diogene acredita que é preciso haver diálogo e não é dever de uma 

administração procurar culpados. A câmara existe para representar os cidadãos, 

e jamais estaria barrando projetos que visem o bem da comunidade. Por isso 

assegurou que não é verdadeiro que vereadores não aprovaram projeto para a 

compra da máquina de silagem, conforme foi exposto na Reunião do Conselho 

Agropecuário. Em aparte o vereador Ildo Cover destacou que não existiu projeto 

nenhum, inclusive batalhou muito para conseguir uma emenda parlamentar 

para essa compra, que geraria uma economia enorme para os cofres municipais. 

Diogene disse as coisas precisam ser tratadas com responsabilidade e que 

mesmo que um gestor não tenha competência não precisa jogar as 

responsabilidades nas costas de outras pessoas. Se o problema  foi 

simplesmente relativo à alocação das verbas no orçamento poderia ser 

encaminhado projeto para suplementação, que certamente seria aprovado, 

assim como a emenda apresentada poderia ser tranquilamente vetada pelo 

Prefeito Municipal, o que não aconteceu. Diogene desejou que no próximo ano 

seja dado o devido valor à Câmara de Vereadores e que os trabalhos sejam 

baseados no diálogo, pois este é a porta de entrada para a melhor resolução dos 

problemas. Sobre a apresentação de dança no evento natalino o vereador 

também acredita que deveria ter sido valorizada a invernada do CTG (Centro de 

Tradições Gaúchas) Porteira Aberta. Sobre a ponte na Linha Lajeado Boa Vista 

Diogene acredita que a obra ainda não está concluída, pois a seu ver não é 

possível que alguém aceite aquele serviço da forma como está. Em aparte o 

Vereador Gilmar disse que não acredita que aquele serviço irá beneficiar as 

pessoas, pois o problema não é o escoamento da água e sai a sua represa. Teme 

que com a obra realizada os alagamentos possam ser ainda maior. Finalizando 

sua fala Diogene desejou que o próximo ano seja melhor, acredita que o que foi 

bom deve ser ressaltado e o que foi ruim precisa ser estudado para que não 



volte a acontecer. Concluiu o Vereador Diogene Biegelmeier. VEREADOR ILDO 

COVER – Bancada do PMDB:  Saudou a todos e iniciou falando que tem uma 

admiração pelo Município de Barra Funda/RS, por isso é importante a 

participação da comunidade de desse município na Sessão Ordinária. Comentou 

que batalha muito para realizar a ligação com calçamento entre estes 

municípios, sendo que já foram encaminhadas emendas para a realização dessa 

obra. Acredita que a ligação entre municípios é muito importante. Ildo disse que 

a construção de calçamento no interior e instalação de luz trifásica é uma forma 

de dar apoio e incentivo ao agricultor, pois a agricultura hoje é movida por 

projetos. Ainda destacou que a agricultura é o que move o município, e não 

apenas patrolar estradas não é o suficiente. Destacou que o município está 

evoluindo pouco na agricultura, que a sede já está bem estruturada. Também 

disse que a construção de um quilômetro por ano de calçamento não é algo tão 

difícil de ser realizado. Destacou a parceria existente na Câmara e desejou que 

assim continue nos próximos anos. Falou que bons projetos devem ser 

aprovados e a politicagem e a defesa de interesses partidários devem ser 

deixados de lado. Sempre deve ser buscado o melhor para o crescimento do 

município e da região. O caminho mais fácil é somar forças entre municípios 

para buscar grandes conquistas. Parabenizou o Presidente Gilmar Martinazzo 

pela condução dos trabalhos e desejou que assim continue no próximo ano, pois 

as pessoas não pode mudar quando são detentoras do poder. Se a pessoa é 

humilde para pedir votos precisa da mesma humildade para gerir a coisa 

pública. Desejou um bom ano de 2018 (dois mil e dezoito) a todos com muitas 

conquistas, realizações e parcerias. Concluiu o Vereador Ildo Cover. VEREADOR 

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

iniciou agradecendo a todos pelo trabalho realizado e pelo bom entendimento 

em 2017 (dois mil e dezessete), em especial aos funcionários da casa Maiquel 

Adam e Jeferson Biegelmeier pelo companheirismo. Sobre o trabalho realizado 

neste ano destacou que a maior conquista foi a inclusão do trevo de acesso à 

Nova Boa Vista no projeto de recuperação da BR 386. Destacou também a 

mudança da referência para os serviços de oncologia e radioterapia para 

Carazinho/RS e passo Fundo/RS, que é uma grande conquista para a saúde 

regional, iniciado em 2009 (dois mil e nove) e agora é realidade, independente 

de que apareceu na mídia. Agradeceu aos Servidores da Secretaria da Saúde 

pela apresentação do Plano Municipal de Saúde para os próximos 04 (quatro) 

anos, parabenizando pelo trabalho e desejando sucesso. Disse ainda que o 



Poder Legislativo realizou ao final do ano a implantação do site eletrônico, que é 

uma exigência da legislação e agora está em funcionamento. Disse que a 

empresa contratada passara um treinamento aos vereadores sobre a inclusão 

de dados no sistema. Também desatacou que os áudios das sessões serão 

disponibilizados neste endereço, o que é importante para o vereador 

demonstrar o seu trabalho para a comunidade. Em aparte o Vereador Neuri 

Staggemeier elogiou o Presidente por essa realização. Parabenizou o Presidente 

pela condução dos trabalhos e desejou sucesso ao vereador que irá assumir a 

presidência e que continue com a parceria. Gilmar comentou sobre a devolução 

da sobra dos recursos que não foram utilizados pelo poder Legislativo. 

Recomendou ao Prefeito Municipal que os valores sejam destinados para auxílio 

às comunidades que receberão verbas de emendas impositivas, pois as 04 

(quatro) primeiras, em tese, receberiam menos recursos que as demais, e dessa 

forma poderá ser possível quase que igualar os repasses de recursos públicos. 

Sobre as emendas impositivas destacou que Nova Boa Vista é pioneira na 

região, sendo que os vereadores foram unânimes em destinar os valores 

relativos à saúde para a realização de exames para a população, enquanto o 

restante será repartido entre as comunidades. Sobre a emenda da Senadora 

Ana Amélia Lemos acredita que deve ser enviado um ofício de agradecimento, 

pois o seu trabalho é admirável. Acredita que o seu pedido de recursos para os 

hospitais da região também seja atendido por esta senadora. Quanto a compra 

da máquina de silagem destacou que não veio nenhum projeto neste sentido. 

Pediu cuidado para não haver mais acusações contra a Casa Legislativa, pois os 

vereadores tem um trabalho a zelar e por isso merecem respeito. Novamente 

pediu a limpeza das ruas da cidade em sua totalidade e não apenas no entorno 

da praça onde acontecerá um evento. Assegurou que as pessoas que vem para 

o município não vem de helicóptero, que passam pelas ruas da cidade para 

chegar até o centro, por isso tudo deve estar limpo, além de garantir o bem 

estar de toda a comunidade e dar uma melhor aparência para a cidade. Desejou 

um feliz 2018 (dois mil e dezoito) a toda a população de Nova Boa Vista 

agradecendo ao carinho de todos neste ano em que foi Presidente do Poder 

Legislativo. 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 096/2017: “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar servidores em caráter temporário 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 097/2017: “Autoriza o Poder 

Executivo a renovar a contratação temporária previstas nas Leis Municipais Nº 

1785/2017, 1796/2017, 1802/2017 e 1831/2017 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 099/2017: “Autoriza o Município de 

Nova Boa Vista a ceder o uso de bens móveis a entidades comunitárias e dá 

outras providências”. A Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem 

Estar Social apresentou emenda modificativa ao projeto, alterando a ementa do 

mesmo, que passou a ter a seguinte redação: “Autoriza o Município de Nova 

Boa Vista a conceder o uso de bens móveis a entidades comunitárias e dá outras 

providências”.” Os pareceres das comissões foram favoráveis ao presente 

projeto. Em discussão: não houve e em Votação a emenda: APROVADO por 

UNANIMIDADE DE VOTOS. Em votação o Projeto de Lei Nº 099/2017 com a 

emenda já aprovada: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. 4ª FASE DA 

SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houveram vereadores inscritos. Esgotada 

a ordem do dia e demais formalidades de praxe, o Senhor Presidente, em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 152 do Regimento Interno da Câmara deu 

início à 5ª FASE DA SESSÃO: Processo de ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. O 

senhor presidente informou que houve uma só “Chapa” inscrita, colocando EM 

VOTAÇÃO a Composição da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova 

Boa Vista para o exercício de 2018. O Vereador Neuri Staggemeier solicitou que, 

sendo apenas uma chapa inscrita, a votação fosse realizada de forma simbólica 

e não nominal como prevê o Regimento Interno, na forma prevista no Art. 153. 

O Presidente colocou em votação o pedido para votação simbólica da chapa 

inscrita para composição da Mesa Diretora de 2018, restando APROVADO POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS o pedido para votação simbólica. O Presidente leu a 

composição da Mesa, conforme consta da Chapa Única: PRESIDENTE: 

VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER; VICE-PRESIDENTE: VEREADOR ANDRÉ 

BARP e SECRETÁRIO: VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN. Posta a Chapa em votação, 

tendo sido APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. Diante disso, DECLAROU 

ELEITA a Mesa Diretora da Câmara para o ano de 2018, sendo que, sua posse, se 

dará, automaticamente, no dia 1º de janeiro, conforme prescreve o Parágrafo 

Segundo do Artigo 22 da Lei Orgânica do Município. Assim, DECLAROU 



encerrado o Processo de Votação. Em seguida o Presidente solicitou que fosse 

votada a PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES: a 

Comissão de Constituição, Justiça, cidadania e Bem-Estar Social e a Comissão de 

Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, sendo APROVADA por 

unanimidade a seguinte composição: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, 

CIDADANIA E BEM-ESTAR SOCIAL: PRESIDENTE: VEREADOR GILMAR ANGELO 

MARTINAZZO; RELATOR: VEREADOR ANDRÉ BARP e REVISOR: VEREADOR ILDO 

COVER. COMISSÃO ORÇAMENTO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA URBANA E 

RURAL: PRESIDENTE: VEREADOR NEURI STAGGEMEIER; RELATOR: VEREADOR 

SANDRO SIMON e REVISOR: VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN. O Senhor 

Presidente declarou eleitas as Comissões Permanentes apresentadas para o 

exercício de 2018. 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. 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 

 


