
 

 

 

Ata nº 1.465/2019 

 

 

Aos treze 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 levada a votação a ata da Sessão Ordinária n° 

1.464/2019 a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura do convite da 5ª Festa Campeira de Nova 

Pádua. Leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei nº 1.455/2019. Leitura da exposição de motivos do 

Projeto de Lei nº 1.456/2019. Leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei nº 1.457/2019. Leitura da 

exposição de motivos do Projeto de Lei do Legislativo nº 92/2019. Tribuna Popular: Conforme estipulado através 

de Decreto, mensalmente um Clube de Mães irá participar de uma sessão, onde poderão utilizar o espaço da 

tribuna popular, para se manifestar. O primeiro Clube de Mães a participar, foi o do centro da cidade através de 

sua representante Sra. Eliene Fernandes da Silva, onde a mesma relatou um pouco do trabalho que é realizado 

pelo clube e agradeceu a oportunidade de abertura deste espaço para manifestações. Entrando no Grande 

Expediente, a primeira vereadora a utilizar o espaço da tribuna, foi a vereadora Odete A. Bortolini, onde 

cumprimentou a todos e comentou que no dia 20 de fevereiro a Bancada do MDB, encaminhou através da Casa 

um ofício ao DAER com cópia ao Deputado Carlos Búrigo, onde solicitam uma atenção especial a ERS 448, no 

acesso entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, onde foi solicitado que pensasse na questão da iluminação da 

ponte, que na opinião da bancada não é só pela questão da segurança, mas também pela questão do 

embelezamento, já que se trata de um ponto turístico do nosso município. Também solicitaram a colocação de 

placas de sinalização que com o tempo elas foram danificadas, caíram ou apodreceram e a questão da roçada, 

pois todos que passam por ali podem ver que o mato está tomando conta da estrada. Informou que no dia 7 de 

março, eles retornaram respondendo o ofício com os pedidos. O Superintendente Sandro Wagner dos Santos 

Superintendente Regional da 2ª Secção Regional que fica em Bento Gonçalves, que é responsável pelos trabalhos 

no trecho da estrada entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, respondeu o ofício da seguinte forma: “Bom dia, Em 

vista das solicitações encaminhadas pela Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, faz-se as seguintes 

ponderações: 1) A questão de iluminação, junto a ponte sobre o Rio das Antas, não se trata de uma atividade sob 

o escopo do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Iluminação Pública é de competência da 

municipalidade, caso o Poder Executivo do município entenda tal necessidade, poderá encaminhar projeto ao 

DAER/RS para avaliação e liberação de tal atividade. 2) Quanto a realização de roçada, estaremos agendando o 

trabalho. No momento, o contrato de conserva rotineira desta 2ªSR/Bento Gonçalves, mantido com a empresa 

Encopav, está travado por questões financeiras, assim que ocorrer a liberação de recursos por parte da Secretária 

da Fazenda e os trabalhos forem retomados, certamente a ERS448 será contemplada com tal trabalho.  3) Quanto 

a questão de colocação de placas de sinalização (sinalização vertical), informamos que ao longo do ano de 2018 

realizaram-se bons trabalhos no que tange a sinalização da ERS448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, vamos 

verificar "in loco" a necessidade de substituição ou colocação de novas placas. Sobre a resposta vir em nome da 

Câmara de Vereadores, explicou que o ofício foi encaminhado através da casa, pois dá um peso maior, torna 

oficial. Parabenizou a presença do Clube de Mães presentes na sessão, que possam voltar em outras 

oportunidades e trazer demandas, sugestões para que possam auxiliar nos trabalhos realizados pela casa. 

Intervenção do vereador José L. Comin: informou que o Parlamento Regional da Serra gaúcha já havia 

encaminhado ao DAER um pedido para verificação das placas no trecho, pois as mesmas estão em más condições. 

Agradeceu as contribuições do colega e acredita que quanto mais pessoas se engajarem na causa, mais rápido 



será atendido o pedido. Após foi a vez da vereadora Marina Panazzolo utilizar o espaço da tribuna, onde 

cumprimentou a todos e homenageou as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu 

na última sexta-feira dia 8 de Março, por isso desejou um Feliz Dia Internacional da Mulher a todas as colegas, a 

todas as mulheres presentes. Em sua opinião o Dia Internacional da Mulher, nos faz pensar ou deveria nos fazer 

pensar sobre a sua criação, sobre o que busca atingir, se o objetivo é apenas presentear com flores ou algum 

outro presente ou parabenizar pela pessoa ter nascido mulher. O dia da mulher é visto de diferentes formas, 

algumas vezes só como mais um dia, algumas outras pessoas como uma data comercial, mas a gente tem que se 

ater ao real significado da criação da data no calendário internacional. Foi depois que muitas mulheres morreram 

queimadas dentro de uma fábrica, quando elas lutavam por melhores condições de trabalho. Em sua visão esse 

dia além de um dia de homenagens, é um dia para a gente lembrar da luta de gênero, das conquistas do gênero 

das batalhas de desigualdade, enfrentadas diariamente e que os homens lembrem que além das homenagens 

desse dia, há outros dias em que muitas mulheres estão sendo assediadas, desrespeitadas, e que só vai conseguir 

uma igualdade de direitos e de vivência na sociedade quando os homens auxiliarem na luta. Informou que esta 

é a primeira participação de um clube de mães na casa, no mês passado foi instituído um projeto de decreto de 

sua autoria com o apoio de todos os colegas, onde uma vez por mês será realizado o convite para um clube de 

mães vir participar e assistir à sessão. Afirmou que tem como meta no seu mandato envolver mais pessoas da 

comunidade, para que venham assistir, que acompanhem o trabalho do legislativo, que saibam o que faz um 

vereador, mas sobretudo que as pessoas estejam mais participativas, para que também possam ser 

representantes públicos aqui na Câmara. Pois a participação é baixa, e menos ainda de mulheres. Agradeceu a 

presença das participantes do Clube de Mães do centro e espera que a participação seja sempre maior, “hoje é 

uma primeira experiência e esse espaço da Tribuna Popular é isso, vai ser uma representante que trará alguma 

ideia, a gente quer ouvir vocês, enfim trabalhar em conjunto”. Agradeceu também aos colegas por acreditarem 

na ideia e apoiar. O próximo vereador, foi o vereador Márcio A. Rossi, o qual parabenizou a todas as mulheres 

pela passagem do Dia Internacional da Mulher, pois esta data simboliza as lutas, as vitórias e conquistas 

alcançadas pelas mulheres. Em sua opinião as mulheres merecem de fato serem homenageadas, em datas 

específicas, mas sobretudo todos os dias, por sua valorosa colaboração na sociedade por ser mãe, avó, esposa e 

amiga. Espera que na sociedade evolua cada vez mais no sentido de buscar pela igualdade e valorização feminina, 

“através desse espaço quero deixar minha homenagem às mulheres. Viva a mulher, não somente no dia 8 de 

Março Dia Internacional da Mulher. Não somente no segundo domingo do mês de maio que é o Dia das Mães. 

Não somente no dia das avós que é mãe e mulher duas vezes, mas sim viva a mulher todos os dias, todas as 

horas, todos os minutos, todos os segundos, porque a mulher é sempre mulher todo tempo”. Por fim a vereadora 

Arnilde T. S. Kriger utilizou o espaço da tribuna, onde comentou sobre o Dia Internacional da Mulher, que é 

motivo de comemoração, mas também de luta. Afirmou que hoje ainda há lutas a serem vencidas, muitas já 

foram conquistadas, ganhou-se espaço mas foi através de muita luta de quem nos antecedeu e que hoje a gente 

pode dizer que estamos aqui graças a elas. Parabenizou o clube de mães pelo trabalho, afirmou ser um grande 

exemplo través dos serviços sociais. Disse que os políticos estão “jogando” com o povo, que existem políticos 

bons que estão preocupados com o crescimento do país e pelo bom andamento, mas ao mesmo tempo existem 

muitos que só querem saber do que beneficia a eles e não ao povo. Acredita que a previdência tem que sofrer 

melhorias, mas que não se tire os direitos do povo, que se comece pelos próprios políticos. Por isso sugeriu que 

se tome uma atitude, que não se aceite calado, que cada um possa ir em busca dos Deputados do seu partido e 

cobrar uma atitude, pois o vereador sozinho não consegue. Intervenção do vereador José L. Comin: Afirmou que 

os vereadores são os que mais representam o povo, e que se cada um fizer a sua parte e cobrar de seus Deputados 

que votem contra a reforma da previdência, alguma coisa poderá ser realizada. Acredita que antes de fazer uma 

reforma da previdência, onde o povo e somente o povo será prejudicado, deveria ser realizado uma reforma 



política, só que há aqueles que estão apoiando a reforma, pois não prejudicará o bolso deles e sim só o do povo. 

Então no próximo ano que é um ano eleitoral, eles vem vindo de “mansinho” pedir votos, e o povo seja por 

influência ou por cores partidárias, acaba votando neles novamente e sofrendo as consequências. Voltando ao 

seu pronunciamento a vereadora Arnilde afirmou que foi procurada por uma munícipe, para que verificasse junto 

ao órgão competente a possibilidade de realizar manutenções na Rua Inocente Panazzolo, por isso aproveitou a 

presença do Vice-Prefeito na sessão, e solicitou que se verificasse esta informação, e que se possível realizassem 

as manutenções necessárias. Entrando na Ordem do Dia, foram levados a votação os Projetos de Lei nº 

1.455/2019, nº 1.456/2019, nº 1.457/2019 e o Projeto de Lei do Legislativo nº 92/2019. O Projeto de Lei nº 

1.455/2019 foi comentado pelos Presidentes das Comissões: Constituição e Justiça – vereadora Odete A. Bortolini 

(Vice- Presidente da Comissão), Controle Orçamentário – vereadora Marina Panazzolo. Após levado a votação, 

foi aprovado por unanimidade de votos. O Projeto de Lei nº 1.456/2019 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 Gustavo De Déa. Após levado a votação, 

foi aprovado por unanimidade de votos. O Projeto de Lei nº 1.457/2019 foi comentado pelos Presidentes das 

Comissões: Constituição e Justiça – vereadora Odete A. Bortolini (Vice-Presidente da Comissão), Controle 

Orçamentário – vereadora Marina Panazzolo. Após levado a votação, foi aprovado por unanimidade de votos. O 

Projeto de Lei do Legislativo nº 92/2019 foi comentado pelos Presidentes das Comissões: Constituição e Justiça 

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

Panazzolo, bem como pelos vereadores: Márcio A. Rossi, Gustavo De Déa e Arnilde T. S. Kriger. Após levado a 

votação, foi aprovado por 8 votos favoráveis dos vereadores: Marina, José, Arnilde, Odete, Gustavo, Adi, Israel, 

Odacir e 1 contrário do vereador Márcio A. Rossi. Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. Recados 

finais: Foi lido o convite para a 5ª Festa Campeira do município de Nova Pádua. 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, 13 de março de 2019. 

 

 
___________________________            ____________________________________ 

José Luiz Comin - Presidente do Legislativo   Arnilde T. S. Kriger – 1ª Secretária 

 


