
ATA Nº 007/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA – 13.05.2014. 

 Ata nº 007/2014 da Sétima Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Sexta 

Legislatura, aos treze dias do mês de maio de dois mil e quatorze. Aos treze dias do mês 

de maio de dois mil e quatorze (12/05/2014) reuniram-se nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em sua Sétima Sessão Ordinária, sendo 

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

Vereadores: Celei Borchardt Kunzler, Denise Grespan Heckler, Gilmar Ângelo 

Martinazzo, Ido José Fritzen, Ivanete Milani, Luiz Desingrini, e Diogene Biegelmeier, 

Cleber Badin, e Marcio Grapiglia Signori. Constatando a existência de quorum o 

Senhor Presidente, Vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, invocando a proteção de Deus, 

declarou abertos os trabalhos de a presente Sessão. De imediato convidou o Secretário 

da Mesa para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. 1ª FASE DA SESSÃO: 

Leitura das correspondências recebidas e expedidas; Projetos de Lei do Executivo nº 

052, 053, 054 e 055/2014. Projeto de Decreto nº 001/2014, Recomendações nº 02 e 

03/2014. Após passou-se para a 2ª FASE DA SESSÃO: GRANDE EXPEDIENTE: 

sendo que se manifestaram os seguintes Vereadores: VEREADOR MARCIO 

GRAPIGLIA SIGNORI da Bancada do PTB: Após as saudações, agradeceu as pessoas 

de Barra Funda presentes na Sessão Ordinária a Vereadora Sandra, afirmou lembrar-se 

do dia em que participaram da Sessão em Barra Funda em que a mesma comentou ter 

sido sua professora de matemática. Agradeceu ao Vereador Suplente Carlos Scheibe por 

ter o substituído durante o mês de abril nos trabalhos Legislativos. Desejou Feliz Dia 

Das Mães a todas as mães pela passagem do dia a elas dedicado, da mesma forma 

desejou boas vindas e bom trabalho ao novo Secretário de Obras César Manfro e Chefe 

de Obras Carlos Knob, comentou cada vez que se troca um Secretário ouvirmos 

comentários sobre sua capacidade se dará certo, afirmou que devemos dar créditos a 

eles e acreditar que farão o melhor pelo Município. Agradeceu aos funcionários da 

Secretaria de obras pelo trabalho realizado no Ginásio da Comunidade de Maneador 

Baixo que estava com problema de infiltração de água. E convidou a todos para que 

participem da Festa de Comunidade de Maneador Baixo a se realizar no dia 25 de maio. 

Comentou sobre a patrola do PAC que recebemos que é mais um equipamento que vem 

para o município e sobre o Kit que o Governo Federal distribuiu, com patrola, caminhão 

e retroescavadeira, muitos municípios não teriam condições de comprar, pois temos 

municípios, não muito distantes, que em vinte anos não conseguiram comprar estes 

equipamentos novos. Afirmou quando tem algo errado ser necessário criticar para 

melhorar, mas também deve ser elogiado no momento em que acerta e esta foi uma 

grande obra do Governo Federal. Sobre a consulta popular falou da participação dos 

Delegados na reunião realizada em Palmeira das Missões. Nova Boa Vista teve uma 

grande participação na Assembleia Municipal, rendendo um valor de aproximadamente 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) somente pela participação, na região tivemos a maior 

participação em percentual, e devemos elogiar nossos munícipes que participaram 

trazendo mais recursos para o município e que assim também podem cobrar mais, pois 

participaram trazendo recursos para o município. Concluiu o Vereador Marcio. 

VEREADOR CLEBER BADIN da Bancada do PDT: Após as saudações, desejou boas 

vindas e agradeceu a comitiva de Barra Funda que veio prestigiar nossa Sessão 

Ordinária. Agradeceu ao Colega Vereador Suplente Marcio Albrecht por tê-lo 

substituído durante seu período de licença no mês de abril, e pode realizar seu trabalho 

perante a Comunidade por ser uma pessoa bastante dedicada a sua comunidade e ao 



esporte também. Agradeceu a todas as Mães pela passagem se seu dia, pois geram os 

filhos e lhe dão amor e carinho. Parabenizou o CTG Porteira Aberta, pela participação 

na Cavalgada ao Capão da Mortandade realizada pelos municípios do consórcio, esta 

entidade que leva o nome do município a toda a região e resgata a tradição. Ressaltou 

seu orgulho em fazer parte deste CTG desde o inicio, onde as dificuldades eram grandes 

tinham apena um ou dois cavaleiros e nos últimos anos vem sendo o CTG com maior 

participação de cavaleiros, desta forma parabeniza a este grupo, esta família, que busca 

seus ideais. Reforçou seu pedido já feito em outras Sessões para a pintura da lombada 

na Rua Balduino Kerber próxima à propriedade do senhor Arnildo Knob, onde se 

percebe os veículos freando bruscamente, e com a pintura desta lombada poderemos 

prevenir algum acidente, pede também para que a secretaria de obras recoloque o 

suporte e lâmpada em frente à residência de Jackson Laerte Zwirtes e Ivan Werlang, 

estes suportes foram tirados há uns meses atrás porque estavam quebrados e não foram 

recolocados. Comentou sobre sua indicação de que o Executivo estude a possibilidade 

de colocar redutores de velocidade ou lombadas na Avenida Imigrantes, pois alguns 

carros andam acima da velocidade e pode assim ser evitado um possível acidente. E 

sobre os abrigos escolares, da importância da construção para que estas crianças tenham 

onde se abrigarem do sol forte e da chuva que é ainda pior que o sol. Em aparte o 

Vereador Ido José Fritzen, da Bancada do PP afirmou que o prefeito comentou ter 

estado neste local para ver sobre a construção desde abrigo escolar que será construído 

por Luiz Desingrini. Retomando sua manifestação o Vereador Cleber agradeceu o 

aparte e reafirmou ser de suma importância a construção destes abrigos escolares. 

Elogiou o Governo Federal por nos enviar a patrola do PAC 2 e parabenizou o 

município por esta conquista. Parabenizou também a todas as pessoas que se fizeram 

presentes na Assembleia Municipal para escolha das demanda da Consulta Popular, que 

nos rendeu pela participação R$ 59.579,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e 

nove reais), como colocado pelo Colega Vereador Marcio foi a maior participação da 

região, e convoca a população para nos dias 2 e 3 participarem da votação pela internet 

e no dia 4 na votação por cédulas, pede para que participem para assim vir mais 

recursos para o município, serão escolhidas as prioridades do município e da região. 

Finalizando parabenizou a Comunidade de Linha Caúna pela belíssima Festa 

organizada em homenagem ao Dia das Mães. Concluiu o Vereador Cleber. 

VEREADORA DENISE GRESPAN HECKLER da Bancada do PMDB: Após as 

saudações, desejou bom retorno e bom trabalho aos Colegas Vereadores Marcio e 

Cleber, agradeceu ao Assessor Maiquel a Rosana pelo trabalho desenvolvido, desejou a 

Vereadora Sandra de Barra Funda e amigas que prestigiam a Sessão Ordinária que 

sejam bem vindas e se sintam em casa. Comentou sobre no dia 27 de abril na Câmara de 

Vereadores de Carazinho terem se apresentado os pré-candidatos da Bancada do 

PMDB, ao Governo do Estado José Ivo Sartori a Deputado Federal Marcio Biolchi e 

Tarcísio Perondi e a Deputados Estaduais Gilberto Capoani, Vilmar Zanquin, Rogério 

Kohlrosat e Clair Konnh desejou aos candidatos boa campanha e que podem contar com 

os votos dos munícipes Novaboavistenses. Em homenagem as Mães deixou mensagem: 

“Espetacular é a ideia de nomear um dia para elas. Um dia para dizer que são 

especiais, mesmo sabendo que em todos os dias elas são. Nesta data tão especial desejo 

a todas as Mães um dia único repleto de muito amor e paz”. Concluiu a Vereadora 

Denise. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER da Bancada do PT: Após as 

saudações, agradeceu a presença das pessoas na Sessão Ordinária e a Vereadora Sandra, 



PT de Barra Funda. Comentou sobre a participação Popular e Cidadã, que no dia 07 de 

maio os Delegados se reuniram em Palmeira das Missões e pela primeira vez no 

COREDE Rio da Várzea ficamos em primeiro lugar em termos de participação da 

população Novaboavistense, que é motivo de orgulho, estávamos representados por 14 

Delegados mais o Presidente da Câmara, Presidente do COMUDE e Prefeito, disse para 

as pessoas da região participem, destacou a participação de nossos munícipes ter 

rendido o valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Citou a patrola que 

recebemos do Governo Federal a exemplo do caminhão e retro escavadeira e muito 

outros recursos que estamos conseguindo com o empenho do Prefeito, Vereadores e 

População, comentou ter ido a Brasília duas vezes, o Vereador Márcio, Vereador 

Gilmar, e aos demais Vereadores também terão oportunidade de ir à busca de recursos. 

Nosso Prefeito esta em Brasília em busca de mais recursos comentou acreditar que 

somos o município da região que mais recebeu recursos do Governo Federal e Estadual 

no ano de 2013 e 2014, exemplos de que o Governo do Partido dos Trabalhadores que 

esta frente dos trabalhos a nível Estadual e Federal tem grande preocupação em 

beneficiar os municípios de nossa região. Em relação à Cavalgada como comentado 

pelo Colega Cleber que também participou, disse ser importante para o resgate da 

Cultura Gaúcha, e como integrante do CTG Porteira Aberta agradece a todos os peões e 

prendas que participaram da Cavalgada, tivemos a maior participação, e é motivo de 

orgulho poder representar o município. Comentou no final do mês receberemos por 

intermédio do Deputado Marcon um trator do Estado, e mais adiante um trator de 

emenda do Deputado a nível Federal que irá contribuir para a agricultura do município, 

citou as fotos no jornal de equipamentos que recebemos e serão utilizados pelos 

agricultores de nosso município. Deixou um grande abraço a todas as Mães, que são o 

grande motivo de estarmos aqui, e devemos agradecer de forma especial as elas. 

Comentou sobre o Partido dos Trabalhadores que teve um grande encontro em 

Almirante Tamandaré do Sul no dia 08 de maio, reuniram-se representantes do PT de 10 

municípios, foram tratados vários assuntos que é o diferencial do Partido, para discutir o 

que está bom e o que não esta tentar melhorar, afirmou ser de forma correta que o 

Partido dos Trabalhadores trabalha e para avaliar como esta o Governo Estadual e 

Federal, afirmou ter sido uma reunião muito produtiva. Comentou sobre o Dr. Maiquel 

estar assessorando o PT da Barra Funda, disse estarem bem assessorados, comentou 

quando assumiu o Legislativo ter feito uma aposta contratando o Dr. Maiquel como 

Assessor da Câmara e afirmou ter sido surpreendido por sua capacidade e que o 

trabalho por ele desenvolvido é com seriedade, é desta forma que devemos agir tanto na 

questão partidária quanto pública, e certamente irá desenvolver um ótimo trabalho como 

vem desenvolvendo aqui na Câmara de Vereadores, disse acreditar que em Almirante 

Tamandaré do Sul também assessora o Partido dos Trabalhadores em prestações de 

contas como auxilia em Nova Boa Vista, por isso deixa seu agradecimento ao Dr. 

Maiquel pelo auxilio em questões partidárias e projetos que beneficiam o município. 

Finalizando comentou sobre os abrigos escolares, comentado pelo Colega Vereador 

Cleber que é de grande importância e esta na hora de serem feitos, para que as crianças 

tenham um lugar para se abrigar enquanto aguardam o transporte escolar, estes abrigos 

estão sendo providenciados como comentado pelo Vereador Ido e o Prefeito, também 

foram feitos abrigos escolares na Linha Knob, Linha Fritzen e posteriormente será feito 

na Linha Furini, mas estes serão de madeira um pouco mais simples, mas servirão para 

abrigar os alunos também. Concluiu o Vereador Diogene. VEREADOR GILMAR 



ÂNGELO MARTINAZZO da Bancada do PTB: Após as saudações, agradeceu a 

presença das pessoas na Sessão Ordinária a Vereadora Sandra que veio conhecer o 

trabalho desenvolvido em nosso Legislativo, e deixou o convite para que sempre que 

queiram participar serão bem vindos. Comentou ter recebido o convite do Dr. Maiquel 

para participar de uma Sessão Ordinária em Barra Funda, mas devido a compromissos 

não pode. Parabenizou a Vereadora por ter contratado o Dr. Maiquel como Assessor, 

pois é uma pessoa que nos auxilia muito, faz um trabalho serio e transparente, disse que 

ele sempre diz que se fosse para estar aqui como assessor e não colocar as coisas de 

forma correta, constitucionalmente, não precisaria estar aqui. Afirmou que o Assessor 

estar sempre atento quanto às obrigações dos Vereadores e sempre auxiliar 

independente de sigla partidária, que os Vereadores trabalham em harmonia pelo bem 

do município. Comentou sobre a Recomendação do Colega Vereador Cleber, afirmou 

ter cobrado do Vice-Prefeito e do Engenheiro Cesar que esta elaborando o projeto para 

os abrigos escolares, e foi lhe passado que terá dois abrigos escolares um próximo a 

Escola Estadual Antônio Mathias Anschau, nas proximidades de Alencar Milani e outro 

no Loteamento Bem Morar, afirmou ter cobrado que seria importante ter um também na 

Rua Por do Sol e pediu para ser incluída esta sua reinvindicação no projeto também, o 

Vereador afirmou valer a Recomendação e que acrescenta seu endosso para que sejam 

feitos estes abrigos. Sobre o projeto de lei do Executivo número 054/2014 afirmou ficar 

em tramitação no Legislativo, pois estão sendo negociadas algumas recomendações 

quanto à cedência de espaço pelo município para instalação de internet. Para que estas 

empresas a Razão Info e MKS, por uma ideia que surgiu aqui na Câmara de Vereadores 

de que em contrapartida ao município pela cedência da antena, disponibilizassem uma 

empresa 01MB para a Escola Municipal Santos Anjos e outra empresa 01MB para a 

Câmara de Vereadores respectivamente, de parte das empresas esta certo, mas ainda 

estamos em negociação com o Prefeito Municipal quanto a alguns detalhes deste 

projeto. Desejou bom trabalho ao Secretário de Obras César Manfro e Chefe de Obras 

Carlos Knob e disse os Vereadores estarem aqui não só para cobrar, mas também para 

ajudar no que for necessário e os convida para que se possível viessem em uma Sessão 

Ordinária para colocar como será a forma de trabalho frente a esta Secretaria e 

reafirmou que os Vereadores estão aqui para ajudar aos Secretários também. Comentou 

sobre a reunião do COREDE realizada em Palmeira das Missões, onde foram escolhidas 

as demandas regionais e para sua surpresa a demanda regional que defendeu na 

Assembleia Municipal realizada em nosso município foi escolhida, para serem 

equipados os hospitais regionais Sarandi, Palmeira das Missões, Rondinha, Ronda Alta 

e tantos outros hospitais regionais, se nossos hospitais regionais forem bem equipados 

não será precisos deslocar pacientes para outras regiões, por isso agradece as pessoas 

que participaram, e parabeniza ao município por ter sido o que elegeu mais delegados 

para representá-lo, 14 Delegados, o Presidente do COMUDE, Presidente da Câmara e 

Prefeito Municipal com um total de 17 delegados. Comentou sobre a reunião realizada 

em Coqueiros do Sul, onde foi pedida mudanças no PPCI (Plano de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndios) foi encaminhado para a Assembleia Legislativa para ser 

alterado e incluído 2 artigos na Lei, afirmou estar com o Relator da Comissão que é o 

Deputado Heitor Schuch, comentou ter ligado para o Deputado Ronaldo Santini para 

que acompanhe a tramitação deste projeto e nos mantenha informado quanto ao dia da 

votação, para que os onze municípios que participaram desta reunião se mobilizem e 

formem um mutirão para ir a Assembleia Legislativa para estas alterações sejam 



aprovadas, que á a duplicação dos metros quadrados para o alvará, para não ser preciso 

colocar os detectores de fumaça, caixas de água, chuveiros automáticos, foi colocado 

que em um Ginásio não tem em o que pegar fogo, pois onde não é estrutura metálica é 

alvenaria e o risco de incêndio é muito baixo, também solicitado estas alterações para os 

CTG’s, pois se forem ser seguidas todas as recomendações que os Bombeiros exigem 

todos as entidades fechariam as portas inclusive nossas comunidades. Desejou a todos 

os munícipes uma boa semana e concluiu o Vereador Gilmar. VEREADOR LUIZ 

DESINGRINI da Bancada do PTB não fez uso da palavra. VEREADORA IVANETE 

MILANI da Bancada do PP não fez uso da palavra. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN 

da Bancada do PTB não fez uso da palavra. VEREADORA CELEI BORCHARDT 

KUNZLER da Bancada do PDT não fez uso da palavra. 3ª FASE DA SESSÃO: 

ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente solicitou que fosse feita a verificação de 

quorum, sendo constatado o mesmo. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 

044/2014: “Suplementa e reduz verbas no orçamento do município para o corrente 

exercício 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 N° 052/2014: 

“Abre Crédito Especial, e reduz verbas no orçamento do município para o corrente 

exercício 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 N° 053/2014: 

“Suplementa e reduz verbas no orçamento do município para o corrente exercício 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 N° 055/2014: 

“Autoriza a cedência de equipamentos, por meio de permissão de uso 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 DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2014: 

“Acolhe o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, referente ao processo de 

contas, relativo ao Exercício de 2011, do Poder Executivo Municipal de Nova Boa 

Vista, de responsabilidade de Paulo Ricardo Merten e Mauro Luiz Dalcin”. Os 

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

e em Votação, resultando: APROVADO por UNANIMIDADE DE VOTOS. 

RECOMENDAÇÃO Nº 02/2014: De autoria do Vereador Cleber Badin da Bancada do 

PDT, requerendo que o Executivo municipal estude a possibilidade de a construção de 

dois abrigos escolares um na Rua Por do Sol e outro no Bairro Bem Morar. 

RECOMENDAÇÃO Nº 03/2014: De autoria do Vereador Cleber Badin da Bancada do 

PDT requerendo que o Executivo municipal estude a possibilidade de a instalação de 

redutores de velocidade ou lombadas no decorrer da Avenida dos Imigrantes. 4ª FASE 

DA SESSÃO: EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houveram Vereadores inscritos. Em 

ato contínuo, o Presidente Vereador Gilmar Ângelo Martinazzo agradeceu a presença de 

todos e invocando a proteção de Deus, declarou encerrados os trabalhos de a presente 

Sessão Ordinária. Os trabalhos foram dirigidos pelos Vereadores: Gilmar Ângelo 

Martinazzo – Presidente e Diogene Biegelmeier Secretário. Eu Diogene Biegelmeier, 

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

Presidente e por mim. 


