
 

 

 

Ata nº 1.464/2019 

 

 

Aos seis dias de março de 2019, às 19 horas em Sessão Ordinária sob a Presidência do vereador José Luiz Comin, 

onde todos os vereadores estavam presentes. Inicialmente foi convidado o Sr. Israel Forlin para entregar a 

declaração de bens, bem como o diploma, para após prestar o juramento, assumir a cadeira de vereador. Levada 

a votação a ata da Sessão Ordinária n° 1.463/2019 a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura do 

ofício nº 26/2019 vindo da Secretaria Municipal da Administração. Leitura do ofício de solicitação de licença do 

vereador Zelvir Anselmo Santi. Leitura do Ato de Convocação nº 145/2019, bem como ofício de renúncia. Leitura 

do Ato de Convocação nº 146/2019, bem como ofício de renúncia. Leitura do Ato de Convocação nº 147/2019, 

bem como ofício de renúncia. Leitura do Ato de Convocação nº 148/2019, bem como ofício de renúncia. Leitura 

do Ato de Convocação nº 149/2019, bem como ofício de renúncia. Leitura do Ato de Convocação nº 150/2019, 

bem como ofício de renúncia. Leitura do Ato de Convocação nº 151/2019. Entrando no Grande Expediente, o 

primeiro vereador a utilizar o espaço da tribuna, foi o vereador José L. Comin, o qual inicialmente passou a 

presidência ao vereador suplente Israel Forlin (ocupante da cadeira de vice-presidente), o qual agradeceu a 

oportunidade e após convocou o vereador José L. Comin para utilização do espaço da tribuna. Em seu 

pronunciamento o vereador informou que conforme notícia vinculada nas redes sociais e jornal na forma 

impressa, está sendo avaliado a possibilidade de fechamento das unidades da Polícia Civil que contam com 

somente um funcionário, que seria o caso do município de Nova Roma do Sul. Por isso foi elaborado um ofício 

que será enviado a Chefe da Polícia Civil Sra. Nadine Farias Anflor, no qual é apresentado os trabalhos que a 

unidade do município vem desenvolvendo como forma de justificativa ao não fechamento da mesma e também 

levando em consideração a distância das demais unidades das cidades vizinhas. Após a leitura do conteúdo do 

ofício, o vereador José solicitou o apoio dos colegas para que possam assinar o ofício, para que posteriormente 

ele possa ser encaminhado. Após a presidência foi devolvida ao vereador José L. Comin, o qual deu andamento a 

sessão, convidando a próxima vereadora para utilizar a tribuna. Após convocada a vereadora Odete A. Bortolini, 

cumprimentou a todos e deu as boas-vindas ao colega vereador Israel Forlin. Ressaltou a importância do 

encaminhamento do ofício a Chefe da Polícia Civil, para o não fechamento da unidade do município, pois mesmo 

contando somente com um funcionário, só a presença dele já acaba inibindo algumas situações, a facilidade de 

comunicação, por se tratar de alguém que está no município, também é muito importante. Sabe-se que a 

tendência é a regionalização, por questões de custos, mas em sua opinião, as vezes o custo da prevenção é 

justificável em função da diminuição da própria violência. Informou que irá se manifestar junto aos Deputados 

da sua Bancada, para os mesmos também possam interceder junto a Secretaria de Segurança do Estado. Acredita 

que cada um deve fazer a sua parte para que não aconteça o fechamento. Com relação ao asfaltamento da 

Comunidade de São Luiz, que obteve verba vinda do Deputado Mauro Pereira, solicitou que se organize um 

momento em que se convide o Deputado para conhecer a obra e estar entre a comunidade, bem como também 

uma forma de prestar contas do que foi feito com o recurso que ele destinou, mesmo ele não estando na Câmara 

Federal nos dias de hoje. Trouxe a informação que foi procurada por algumas pessoas, que necessitam do 

transporte aos domingos de Nova Roma do Sul sentido Caxias do Sul, relatou que pessoalmente tem dado carona 

para quem necessita quando está no município, mas solicitou aos colegas, que auxiliem a verificar de que forma 

pode-se resolver esta situação, pois muitas pessoas que utilizam esse transporte, vem ao município visitar seus 

familiares, passear e até mesmo para cuidar de familiares doentes e não tem como retornar depois pela falta de 



transporte. Intervenção do vereador José L. Comin: informou que a empresa que estava fazendo a linha abriu 

mão e quem voltou a assumir foi a empresa Ozelame, e que em conversa com o Prefeito, o mesmo informou que 

já está verificando o que poderá ser feito para resolver esta questão. Deixou a sua homenagem a todas as 

mulheres, que comemorarão seu dia na próxima sexta-feira. Entrando na Ordem do Dia, foi levado a votação o 

Projeto de Lei nº 1.454/2019, o qual foi comentado pelos Presidentes das Comissões: Constituição e Justiça – 

vereadora Odete A. Bortolini (Vice- Presidente da Comissão), Controle Orçamentário – vereadora Marina 

Panazzolo, bem como pelo vereador José L. Comin. Após levado a votação, foi aprovado por unanimidade de 

votos. Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. Recados finais: Sem recados finais. Não havendo mais 

nada a tratar o Presidente encerrou a Sessão e foi lavrada a presente Ata que após lida e achada conforme em 

seus termos vai assinada pelo Presidente e pela 1ª secretária. 

Nova Roma do Sul, 06 de março de 2019. 
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José Luiz Comin - Presidente do Legislativo   Arnilde T. S. Kriger – 1ª Secretária 

 


