
ATA Nº 005/2016 – SESSÃO ORDINÁRIA – 12.04.2016. 

  

Ata nº 005/2016 da Quinta Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Sexta 

Legislatura, aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis. Aos doze dias do mês 

de abril de dois mil e dezesseis (12/04/2016) reuniram-se nas dependências da Câmara 

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

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

Vereadores: Celei Borchardt Kunzler, Cleber Badin, Marcos Panzenhagen, Gilmar 

Angelo Martinazzo, Ivanete Milani, Luiz Desingrini, Marcio Grapiglia Signori, Ido 

José Fritzen e Diogene Biegelmeier. Constatando a existência de quorum o Senhor 

Presidente, Vereador Marcio Grapiglia Signori, 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. O Presidente, Vereador Marcio, 

colocou à disposição dos Vereadores a Ata nº 004/2016 da Sessão Ordinária do dia 18 

de março de 2016, 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: sendo que se manifestaram os seguintes 

Vereadores: VEREADOR CLEBER BADIN: Bancada do PDT: Saudou a todos e 

iniciou sua fala parabenizando as equipes que participaram do Campeonato Municipal 

de Futebol de Campo, de forma especial às equipes campeãs, o Grêmio Esportivo Shell 

e o Esporte Clube Juvenil. Parabenizou também a organização do campeonato, 

elogiando o fato de se ter feito um “campeonato fechado”, onde só participaram atletas 

novaboavistenses. Cléber disse que essa decisão foi importante, porque ampliou as 

oportunidades dos jovens que moram em Nova Boa Vista, ressaltando que aqui tem 

muitos bons jogadores. Disse ainda que nos campeonatos abertos geralmente o público 

é maior, mas acredita ser importante valorizar os talentos locais. Novamente cobrou da 

administração a instalação de redutores de velocidade em vários pontos da cidade. Disse 

que já houveram acidentes nos locais indicados para a instalação desses redutores e que 

felizmente ocorreram apenas danos matérias, mas o risco de se ter um acidente mais 

grave é iminente. Cléber pediu à administração que aprecie com carinho o seu pedido. 

Pediu ao Secretário de Obras para que realize o desentupimento de um bueiro na 

Avenida dos Imigrantes, entre o Loteamento Bem Morar e o Loteamento Pôr do Sol. 

Disse que o bueiro está totalmente aterrado, e ainda no local tem uma boca de lobo que 

parece estar muito alta, devendo-se tomar as medidas cabíveis. Concluiu o Vereador 

Cléber Badin. VEREADOR GILMAR ANGELO MARTINAZZO: Bancada do 

PTB: Cumprimentou a todos e iniciou comentando com os colegas sobre a aprovação 

das suas contas de gestão referentes ao período em que fora Presidente do Poder 

Legislativo, no ano de 2014. Gilmar explicou que o Tribunal de Contas lhe advertiu 

pela falta de um documento que deveria ter sido enviado pelo setor de Contabilidade do 

Município. Explicou ainda que o documento havia sido enviado, porém ligado com a 



documentação do Poder Executivo, cuja orientação do TCE caminhe no sentido de que 

cada órgão deve apresentar separadamente as suas contas. Neste sentido agradeceu o 

trabalho do Assessor jurídico Dr. Maiquel Adam que prestou a sua defesa, de forma 

exitosa. Parabenizou às equipes que participaram do Campeonato Municipal de Futebol 

de Campo, comentando a coincidência de que as duas equipes finalistas foram as 

homenageadas na Sessão Solene da Câmara de Vereadores, pela passagem dos seus 50 

anos de fundação, não esquecendo a equipe do Grêmio Esportivo Shell, campeã na 

categoria aspirantes. Gilmar disse que o mais importante não é a vitória, mas o espírito 

esportivo, a união entre as comunidades. Também elogiou o fato de o campeonato ser 

fechado, o que tornou a disputa mais acirrada, em sua opinião. Na sequência comentou 

sobre a viagem realizada a Porto Alegre nos dia 06 e 07 de abril, juntamente com o 

Prefeito Municipal e com o colega vereador Ido José Fritzen. Disse que participaram de 

Evento do SEBRAE/RS, ode foram premiados “Prefeitos Empreendedores” e Nova Boa 

Vista foi classificada entre os 40 municípios mais empreendedores do Rio Grande Do 

Sul, no caso, empreendedorismo rural. Gilmar disse que isso é motivo para o pequeno 

agricultor novaboavistense se orgulhar da cidade em que vive. Parabenizou a 

administração por perceber a importância que tem o setor rural para o desenvolvimento 

do município. Em aparte o vereador Ido José Fritzen disse que juntamente com o 

certificado, para cada um dos 40 municípios foram elaborados vídeos demonstrando o 

motivo pelo qual foram premiados. O vídeo está na prefeitura, e segundo o vereador 

Ido, podem ser usados os exemplos dos outros municípios para gerar mais empregos em 

Nova Boa Vista. Gilmar prosseguiu comentando sobre a participação em audiência 

junto à Secretaria de Estado da Agricultura, onde cobraram os pagamentos referente à 

Consulta Popular 2014. Relembrou que Nova Boa Vista foi contemplada com recursos 

em torno de R$ 170.000,00 e com a troca de governo não recebeu o prometido e tem 

muito pouca chance de receber. É uma pena, segundo Gilmar, pois o valor seria 

investido na compra de equipamentos para o setor agrícola, que é a prioridade do 

município. Disse também que visitaram a Secretaria Estadual dos Transportes, onde 

levaram um projeto para implantação de melhorias no acesso asfáltico de Nova Boa 

Vista, mais precisamente a construção de recuos nas estradas que vem do interior. O 

projeto foi entregue, cabe ao DAER decidir se fará ou não a obra. Ainda visitaram 

gabinetes de parlamentares, inclusive da Presidente da Assembleia, Deputada Silvana 

Covatti, que mandou um abraço para a Comunidade de Nova Boa Vista, dizendo que 

tem um carinho especial por este município. Concluiu o vereador Gilmar Angelo 

Martinazzo. VEREADOR DIOGENE BIEGELMEIER: Bancada do PT: Saudou a 

todos e iniciou comentando sobre a Expotamandaré, coordenada pelo colega Maiquel 

Adam. Diogene disse que é um trabalho bastante complicado mas que já fora muito bem 

feito em edições anteriores e neste ano não será diferente. Elogiou o trabalho realizado 

na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista, como Assessor Jurídico e disse estar 

feliz, porque quando assumiu a Presidência do Legislativo em 2013, a contratação do 

advogado Dr. Maiquel Adam para o cargo de Assessor jurídico foi uma aposta, e hoje 



pode-se afirmar que foi uma grande escolha. Parabenizou o Colégio Estadual Antônio 

Matias Anshau pela realização do jantar “galeto com massa”, realizado no sábado dia 

09 de abril. Agradeceu a todos que participaram, pais, alunos, professores, funcionários 

e a comunidade em geral que prestigiou esse importante evento para a arrecadação de 

fundos para a escola, pois ela tem um papel fundamental no crescimento e 

desenvolvimento do município. Também parabenizou o município pelo sucesso na 

realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Disse que embora tenha 

sido um campeonato fechado, criticado inicialmente por uma possível perda de 

qualidade, foi um belo evento, onde quem ganhou foram os atletas locais, que puderam 

expor o seu talento. Parabenizou as equipes que disputaram a rodada final, e 

parabenizou o município como um todo, dizendo que em se tratando de esporte, Nova 

Boa Vista está de parabéns. Diogene disse que o grande interesse da administração 

municipal pelo esporte é um ponto positivo para o município, pois o esporte está 

diretamente ligado com a saúde e com a qualidade de vida do povo. Comentou também 

sobre o recebimento da premiação do SEBRAE, Prefeito Empreendedor. Explicou que 

se trata de premiar os prefeitos que implantaram projetos com resultados efetivos. No 

caso de Nova Boa Vista foi cadastrado o Programa Mais Leite da Secretaria da 

Agricultura. Parabenizou o empenho dessa secretaria que muito tem auxiliado no 

desenvolvimento e melhoramento da vida do homem do campo. Concluiu o Vereador 

Diogene Biegelmeier. VEREADOR MARCIO GRAPIGLIA SIGNORI: Bancada do 

PTB: após as saudações parabenizou o município pela realização do Campeonato 

Municipal de Futebol de Campo. Comentou sobre a realização da arbitragem da rodada 

final por um árbitro federado, o que, de certa forma, aumenta a motivação dos atletas e 

até mesmo do público. Parabenizou o Diretor do CMD de Nova Boa Vista, Dariel 

Rupullo, pelo excelente trabalho, desempenhado de forma honesta e eficiente. Mesmo 

sendo atleta e torcedor do Esporte Clube Gauchinho sempre desempenhou um trabalho 

brilhante no auxílio a todos os times do município e qualquer crítica quanto à 

parcialidade do seu trabalho, com certeza é infundada. Citou também os vereadores 

Diogene e Cléber, cada um com seu time do coração, mas trabalham para o desenvolver 

do esporte. Disse que em breve iniciará o Campeonato Regional de Futsal. Elogiou o 

Município de Nova Boa Vista que, embora sejam fortes as rivalidades entre os times 

locais, durante o campeonato regional todos vestem a mesma camisa e defendem o 

município de nova boa vista com unhas e dentes. Marcio convidou a todos os atletas 

que forem convocados para que contribuam com o município, assim como, desde já 

convidou a toda a população para prestigiar este belo campeonato. Ainda nos próximos 

dias iniciará o Piazito Regional de Futebol, onde Nova Boa Vista terá sua equipe, 

faltando apenas realizar a contratação do professor das escolinhas, para conduzir os 

trabalhos com as crianças. Márcio disse que trabalhar com as crianças, através das 

escolinhas é fundamental, pois lhes desperta o interesse pelo esporte, o que é um 

engrandecimento em suas vidas. Agradeceu aos Secretário de Obras pela realização de 

seus pedidos, elogiando o trabalho dessa secretaria. Concluiu o Vereador Marcio 



Grapiglia Signori. VEREADORA CELEI BORCHARDT KUNZLER da Bancada do 

PDT, não fez uso da palavra. VEREADOR LUIZ DESINGRINI da Bancada do PTB 

não fez uso da palavra. VEREADOR MARCOS PANZENHAGEN da Bancada do 

PMDB não fez uso da palavra. VEREADOR IDO JOSÉ FRITZEN, da bancada do PP, 

não fez uso da palavra. VEREADORA IVANETE MILANI, da bancada do PP, 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 Nº 024/2016: “Estende o Perímetro 

Urbano do Município de Nova Boa Vista e da 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 025/2016: “Estabelece a premiação para a Campanha de Aumento da 

Arrecadação do Município, Valorização e Incentivo do Comércio Local, instituída pela 

Lei Municipal nº 347/98 e suas alterações”. 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 026/2016: 

“Cria meta nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, abre Crédito Especial 

no orçamento do município, indica recursos e dá outras providencias”. 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 027/2016: “Abre Crédito Suplementar no orçamento do município, indica 

recurso 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 028/2016: “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar em caráter emergencial Monitor de Escola 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 029/2016: “Autoriza o Poder Executivo a renovar 

a contratação emergencial de Farmacêutico 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 030/2016: “Altera o § 3º do Art. 1º da lei Municipal nº 1697, e da outras 

providencias”. 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 003/2016: 

“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. PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO 

Nº 001/2016: “Acolhe o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, referente ao 

processo de contas de governo, relativo ao Exercício de 2014, do Poder Executivo 



Municipal de Nova Boa Vista, de responsabilidade dos Srs. Marcio Thums e Vilson 

Antonio Colli”. 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, o Presidente Vereador Marcio Grapiglia Signori 

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: 

Marcio Grapiglia Signori – 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. 

         

 

 

 

       Marcio Grapiglia Signori                   Diogene Biegelmeier 
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