
 

 

ATA Nº 006/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA – 28.04.2015. 

  

Ata nº 006/2015 da Sexta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta 

Legislatura, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quinze. Aos vinte e oito 

dias do mês de abril de dois mil e quinze (28/04/2015) reuniram-se nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Sexta Sessão Ordinária, 

sendo que às dezenove horas, foi feita a chamada, onde estiveram presentes os seguintes 

Vereadores: Cleber Badin, Marcos Panzenhaguen, Gilmar Angelo Martinazzo, Ido 

José Fritzen, Ivanete Milani, Delezio Hechler, Márcio Grapiglia Signori, Luiz 

Desingrini e Diogene Biegelmeier. Constatando a existência de quorum a Senhora 

Presidenta, Vereadora Ivanete Milani, invocando a proteção de Deus, declarou abertos 

os trabalhos da presente Sessão. De imediato convidou o Secretário da Mesa para fazer 

a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. A Presidenta, Vereadora Ivanete, colocou a 

disposição dos Vereadores a Ata nº 05/2015 da Sessão Ordinária do dia 14 de abril de 

2015, 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 a serem analisadas. 2ª FASE 

DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: Manifestaram-se os seguintes vereadores: 

VEREADOR DELEZIO HECHLER; Suplente da Bancada do PDT: Saudou a todos 

e, novamente agradeceu a vereadora Celei, licenciada, pela oportunidade. Agradeceu ao 

Secretário de Obras que atendeu seu pedido e efetuou o patrolamento da Estrada da 

Linha Colli. Falou sobre a festa do Coral Bem Querer que aconteceu neste dia 19 de 

abril, onde esteve presente, dentro outros, o Coral de Marques de Souza que é o Coral 

mais antigo do Estado do Rio Grande do Sul. Delezio disse que entristece ao ver a falta 

de interesse da juventude em dar continuidade ao canto Coral, que é uma belíssima 

expressão de cultura. O suplente de vereador deixou, um recado aos cavaleiros que 

comumente transitam em Nova Boa Vista. Pediu que tomem mais cuidado com a sujeira 

deixada pelos animais e aconselhou a procurarem ruas alternativas, evitando passar nas 

principais avenidas, passeios públicos e na praça da cidade. Novamente agradeceu pela 

oportunidade e se colocou à disposição da comunidade, pois embora seu período como 

vereador tenha expirado, continuará lutando pelos interesses do povo de Nova Boa 

Vista dedicando-se ao máximo no exercício de sua função junto à Secretaria de Obras. 

Concluiu o suplente de vereador Delezio Hechler. VEREADOR CLEBER BADIN; 

Bancada do PDT: Cumprimentou a todos, inclusive desejou êxito ao vereador Marcos 

que assumiu a cadeira da bancada do PMDB desde a última sessão ordinária no dia 14 

de abril. Da mesma forma agradeceu ao suplente de Vereador Delezio pelo trabalho 

prestado durante o mês de abril. Parabenizou o CTG Porteira Aberta de Nova Boa 

Vista, que por iniciativa de sua patronagem reuniu 15 associados para doar sangue, o 

que, segundo ele, foi um gesto de solidariedade inigualável. Cleber disse ainda, que 

conversou com o Secretário da Saúde Jackson Laerte Zwirtes com a intenção de criar, 



junto ao sistema de saúde do município, um cadastro de doadores de sangue, para 

sistematizar os possíveis doadores, seu tipo sanguíneo, última doação, etc. Jackson disse 

que atualmente não há um banco de dados com esse fim específico, mas concorda com 

o vereador Cléber acerca da importância que o cadastro teria para o município, pois hoje 

são poucos os interessados em doar sangue. Agradeceu ao Poder Público que acolheu 

seu pedido e efetuou a instalação das paradas de ônibus no município, o que vem para 

beneficiar principalmente as crianças que utilizam o transporte escolar e precisam das 

paradas para se proteger do frio e da chuva. Concluiu o vereador Cleber Badin. 

VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER; Bancada do PT: Saudou a todos, e 

enfatizou a presença do novo Secretário da Saúde do Município Jackson Laerte Zwirtes. 

Disse que tal função exige muito “jogo de cintura”, mas que acredita em sua 

capacidade. Desejou-lhe boa sorte e colocou-se a disposição para o que for preciso. 

Comentou sobre a participação popular agradecendo aos presentes na sessão e dizendo 

que se mais pessoas participassem muitas questões que lhe são levantadas seriam mais 

facilmente respondidas, quando o povo está a par das decisões da administração bem 

como do funcionamento da mesma, torna-se mais fácil o diálogo entre gestor e 

população, melhorando e facilitando o trabalho do Poder Público. Falou sobre o Projeto 

de Lei n 42/2015 que versa acerca da Política da Criança e do Adolescente. Diogene 

disse que se trata de uma adequação da Legislação Municipal com a Legislação Federal, 

modificando, dentro outros quesitos, o sistema de escolha dos Conselheiros Tutelares, 

que se dará através de votação. Disse que no final do mês de Maio será feita a coleta de 

Lixo no interior. Aconselhou a população a ficar atenta, porém a data exata do 

recolhimento ainda será divulgada. Diogene também elogiou a iniciativa do CTG 

quando reuniu pessoas para doar sangue. Em aparte o vereador Ido José Fritzen também 

disse que, ao doar, as pessoas fazem uma série de exames, o que pode fazer com que 

possíveis doenças sejam descobertas antecipadamente, o que aumenta 

significativamente as chances de cura. Diogene completou dizendo que, ao doar sangue 

você ajuda tanto a si mesmo como a outras pessoas. Convidou a todos que prestigiassem 

a cavalgada promovida pelo Consórcio Intermunicipal, na qual o CTG Porteira Aberta 

estará presente. A Cavalgada da Independência ao Capão da Mortandade terá quatro 

dias de duração, iniciando na quinta-feira dia 30 de abril com saída do município de 

Novo Barreiro. Na sexta-feira dia primeiro de maio os cavaleiros pernoitarão em Nova 

Boa Vista, no Campo do Grêmio Esportivo Shell. No Sábado atravessarão a cidade em 

direção à Cachoeirinha, cujo final será a chegada ao Capão da Mortandade no 

município de Chapada. Diogene acredita ser muito importante o incentivo à cultura e a 

tradição do Rio Grande do Sul e reforçou o convite a quem quiser participar e a todos 

que prestigiem o evento. Concluiu o vereador Diogene. VEREADOR GILMAR 

ANGELO MARTINAZZO; Bancada do PTB: Cumprimentou a todos, inclusive a 

população que prestigiava a sessão, dentre eles o colega motorista Manuel e o 

Secretário da Saúde Jackson. Falou da importância da Secretaria da Saúde, que 

geralmente é procurada por quem busca a solução de alguma enfermidade, e nesse 



momento necessita de um atendimento rápido e eficaz. “Cada munícipe que lá chega 

necessita de uma atenção especial”. Disse que o município de Nova Boa Vista tem 

destaque nacional no atendimento da saúde, ocupando, salvo melhor juízo, a vigésima 

segunda posição no ranking nacional de investimento por habitante na área da saúde. 

Concordou com o colega vereador Cléber acerca da importância que teria um cadastro 

municipal de doadores de sangue. Colocou também, a todos interessados, que a 

Secretaria da Saúde realiza, gratuitamente, a vacina que imuniza contra o vírus da 

Hepatite. Novamente pediu à administração pública que analise a possibilidade de 

instalar uma praça na área verde da Rua Pôr do Sol. Segundo o vereador, trata-se de um 

loteamento que tem mais de vinte anos, sendo que os moradores, principalmente as 

crianças não tem um espaço para atividades de lazer e diversão. Agradeceu a Secretaria 

de Obras por atender seus pedidos e pela prestatividade com que os trabalhos são 

realizados. Deixou o agradecimento em seu nome e em nome da Câmara de Vereadores. 

Concluiu o vereador Gilmar. VEREADOR MARCIO GRAPIGLIA SIGNORI; 

Bancada do PTB: Saudou a todos, em especial ao Delezio Hechler, ressaltando a 

importância de dar essa oportunidade aos suplentes para que possam demonstrar seu 

trabalho perante a comunidade. Desejou um bom trabalho ao Secretário da Saúde 

Jackson Laerte Zwirtes mencionando a responsabilidade que tal função exige. Disse que 

já demonstrou ter a capacidade de ocupar esse cargo e que se surgirem eventuais críticas 

ou desconfianças elas devem servir para impulsionar o seu sucesso, pois, em suas 

palavras: “são as críticas que nos fazem levantar no outro dia mais cedo e batalhar cada 

vez mais para fazer as coisas melhor”. Falou sobre algumas oficinas promovidas pelo 

Programa Estação Juventude que estão sendo colocadas em prática, tais como a oficina 

de maquiagem, de futebol e o curso de oratória, o qual destacou devido a sua enorme 

importância, pois muitas pessoas tem dificuldade em se expressar perante o público. 

Ressaltou que no mês de junho iniciarão as oficinas de técnicas rurais, muito oportuno 

em um município cuja principal atividade é a agricultura. Pediu aos munícipes que 

necessitam da retroescavadeira hidráulica da Secretaria de Obras, que sejam 

compreensivos, pois a máquina está comprometida pelos próximos dois meses, mas que 

após isso os serviços serão efetuados. Falou sobre um pedido que vem fazendo, 

juntamente com o vereador Cleber, para a instalação de redutores de velocidade nos 

acessos do município. Pediu cautela aos motoristas que trafegam no acesso asfáltico, 

pois a área é bastante utilizada para caminhadas. Além de não ter acostamento, o sol 

prejudica a visibilidade dos motorista justamente no horário mais utilizado para as 

caminhadas que é ao anoitecer. Pediu novamente cautela aos motoristas e disse a quem 

faz caminhada que procure, talvez, um lugar mais apropriado para praticar suas 

atividades físicas. Concluiu o vereador Marcio. VEREADOR IDO JOSE FRITZEN, da 

bancada do PP, não fez uso da palavra. VEREADOR MARCOS PANZENHAGEN da 

bancada do PMDB, não fez uso da palavra. VEREADOR LUIZ DESINGRINI da 

bancada do PTB, não fez uso da palavra. VEREADORA IVANETE MILANI, da 

bancada do PP, não fez uso da palavra. 3ª FASE DA SESSÃO: ORDEM DO DIA. A 



Senhora Presidenta solicitou que fosse feita a leitura dos projetos com os respectivos 

pareceres das comissões permanentes. PROJETO DE LEI Nº 042/2015: “Dispõe sobre 

a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo e o Conselho Tutelar”. 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 N° 043/2015: “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 Nº 044/2015: “Suplementa Verbas 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 

005/2015: “Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara 

Municipal de 2015, no valor de R$ 2.500,00 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 LEGISLATIVO Nº 002/2015: “Regulamenta a Lei nº 1.515/2014, que 

dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário”. 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 LEGISLATIVO Nº 003/2015: “Acolhe o Parecer Prévio do Tribunal de 

Contas do Estado, referente ao processo de contas de governo, relativo ao Exercício de 

2013, do Poder Executivo Municipal de Nova Boa Vista, de responsabilidade do Sr. 

Marcio Thums”. 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 005/2015: 

“Estabelece o valor das diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de 

Nova Boa Vista 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. 4ª FASE DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Não houveram Vereadores inscritos. Em ato contínuo, a Presidenta 

Vereadora Ivanete Milani 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: Ivanete Milani – Presidenta e Ido José Fritzen - 

Secretário. Eu Ido José Fritzen, determinei que fosse lavrada a presente Ata que depois 

de Aprovada vai assinada pela Presidenta e por mim. 

 

           Ivanete Milani              Ido José Fritzen 



Presidenta do Poder Legislativo           Secretário do Poder Legislativo 


