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Ata nº 1.468/2019 

 

 

Aos três dias de abril de 2019, às 19 horas em Sessão Ordinária sob a Presidência do 

vereador José Luiz Comin, onde todos os vereadores estavam presentes. Ressaltou-se a 

presença do suplente de vereador Israel Forlin. Inicialmente foi levada a votação a ata da 

Sessão Ordinária n° 1.467/2019 a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura do 

Edital de Convocação para Audiência Pública – Reforma da Previdência. Leitura do Pedido 

de Informação nº 23/2019. Leitura do Pedido de Indicação nº 23/2019. Entrando no Grande 

Expediente, a primeira vereadora a utilizar o espaço da tribuna, foi a vereadora Marina 

Panazzolo, onde cumprimentou a todos e comentou sobre as verbas destinadas ao 

município através de Deputados Federais do PT, Pepe Vargas enquanto era Deputado 

Federal destinou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para saúde e mais R$300.000,00 

(trezentos mil reais) para o ginásio poliesportivo, sendo que para este o Deputado Pepe 

Vargas já destinou o montante de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), e o Deputado 

Henrique Fontana, que foi apoiado por muitos munícipes de Nova Roma do Sul na última 

eleição como Deputado Federal, ele destinou R$100.000,00 (cem mil reais) para a saúde. 

Então a área da saúde de Nova Roma do Sul recebeu de dois Deputados Federais do PT, no 

ano passado. Agradeceu aos Deputados e deu os parabéns para a equipe do PT, que foi 

atrás, para conseguiu trazer esses valores aqui para o município. Informou que no dia 11 de 

abril as 10 horas acontecerá uma Audiência Pública que tratará sobre a energia elétrica no 

meio rural, que está sendo encabeçada pelo Deputado Pepe Vargas, juntamente com os 

Deputados Edson Brum e Elton Weber, a mesma acontecerá no teatro Dante Barone dentro 

da Assembleia em Porto Alegre. Estendeu o convite para os demais vereadores, para quem 

quiser participar, pois será debatido a constante falta de energia elétrica, e a demora no 

reparo do serviço prestado pela empresa concessionária que é a RGE. Intervenção do 

vereador José L. Comin: Afirmou que conversou hoje com o executivo municipal e que será 

disponibilizado um carro para quem quiser participar dessa audiência pública.A seguir o 

presidente vereador José L. Comin, passou a presidência ao vereador Zelvir A. Santi, para 

poder utilizar o espaço da tribuna. Inicialmente dispensou as saudações, pois já havia feito, 

comentou que esteve fiscalizando os trabalhos do executivo e em conversa com o Prefeito 

Douglas, questionou os trabalhos realizados na disponibilização e luz nas propriedades. O 

Prefeito informou que desde o ano de 2016 não há mais a disposição o engenheiro elétrico, 

sendo que ele mesmo está realizando o projeto para as famílias, e os últimos trabalhos 

realizados tiveram o custo aos cofre públicos em torno de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais), as famílias beneficiadas foram: Ivani Antônio Artuso com uma obra que custou R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais), Ênio Turchetto, com obra que custou R$31.000,00 

(trinta e um mil reais) e Osvaldo Comin, com obra no valor de R$39.000,00 (trinta e nove 

mil reais). Afirmou que na medida do possível as demandas estão sendo atendidas pelo 

Poder Executivo, e que o prazo máximo para conclusão da obra é de 120 dias corridos após 

os eu início. Intervenção do vereador Gustavo De Déa: Afirmou ser muito importante a 

informação trazida pelo colega vereador, onde a Prefeitura, participa no encaminhamento 

do projeto e na disponibilização de recursos. Pois com o valor que era pago para o 

engenheiro vir até o município duas vezes por semana, está sendo investido na 

disponibilização de recursos para os munícipes. Voltando ao seu pronunciamento o 
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vereador José afirmou que na data de hoje teve início os trabalhos para pavimentação 

asfáltica na comunidade de Paranaguá Nascente, em torno de 1,5 km, os recursos serão 

oriundos do município. Afirmou que na época da eleição o Deputado Mauro Pereira afirmou 

através de panfleto eleitoral, que havia destinado valores para o município, que inclusive 

uma parte seria utilizada para a realização desta pavimentação asfáltica, valores que pode-

se verificar que não chegaram ao município. Disse que foi muito criticado por ter rebatido a 

informação e que estava certo em suas colocações, como pode-se comprovar. Afirmou que 

foi criticado também por ter falado na tribuna sobre a ação que uma funcionária tem contra 

a Prefeitura por desvio de função, que o Secretário da Administração foi testemunha, bem 

como um funcionário testemunhou a favor da mesma, e que esta mesma pessoa ganhou 

um terreno da Prefeitura e pouco tempo depois o mesmo foi vendido. Questionou se estava 

errado nas suas colocações, e que se alguém achar isso, sendo da família ou não dessa 

pessoa, que o procure, que ele irá ceder o espaço da tribuna, para que os mesmos possam 

se explicar, e que se achar que a explicação for justa, se estiver errado e se tiver ofendido 

alguém, irá pedir desculpa publicamente. A presidência foi devolvida ao vereador José L. 

Comin, o qual deu andamento a sessão, convidando a próxima vereadora a utilizar o espaço, 

que foi a vereadora Odete A. Bortolini. A mesma cumprimentou a todos e comentou sobre 

o Pedido de Indicação de sua autoria, onde sugere que a Mesa Diretora altere o artigo nº 

142 do Regimento Interno da Casa, para incluir mais possibilidades de encaminhamento de 

Moção, pois sentiu-se a necessidade e o Regimento não possibilita pois não estão previstas 

outras moções a não ser as de: Apoio, Louvor, protesto e Repúdio. Sua proposta é a inclusão 

dos seguintes tipos: Aplauso, Apelo, Agradecimento e Reconhecimento. Pois com estas 

alterações, a Casa e os vereadores temos condições de conduzir algumas questões de uma 

forma mais adequada. Intervenção do vereador Zelvir A. Santi: Agradeceu o espaço e 

sugeriu a inclusão de Moção de Contrariedade, acredita que as moções de repúdio soam 

muito pesado e na sua opinião substituiria por esta de contrariedade. Afirmou que também 

acha o termo repúdio muito forte e que poderia sim ser modificado ou acrescentado a 

sugestão do colega vereador Zelvir. Solicitou a Mesa Diretora que avaliem e que o modelo 

de Resolução já está pronto, seria só fazer a revisão e colocar em prática. Entrando na 

Ordem do Dia, foi levado a votação a Moção de Apoio nº 01/2019 e o Pedido de Informação 

nº 23/2019. A Moção de Apoio nº 01/2019 foi comentada pela vereadora Marina Panazzolo 

e após levada a votação, onde foi aprovada por unanimidade de votos. O Pedido de 

Informação nº 23/2019, foi comentado pelos vereadores Odete A. Bortolini e Gustavo De 

Déa, 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, 03 de abril de 2019. 

 

 
___________________________                 __________________________________ 

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