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Ata nº 1.471/2019 

 

 

Aos vinte e quatro 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. Inicialmente foi 

levada a votação a ata da Sessão Ordinária n° 1.470/2019 a qual foi aprovada com correções 

no pronunciamento da vereadora Odete A. Bortolini. Leitura do ofício do Secretário-Chefe 

de Gabinete do Governador do Estado. Leitura do Pedido de Providências nº 45/2019. 

Leitura do Pedido de Providências nº 46/2019. Entrando no Grande Expediente, somente o 

vereador Gustavo De Déa estava inscrito, mas o mesmo renunciou o espaço. Entrando na 

Ordem do Dia, foi levado a votação o Projeto de Lei nº 1.460/2019, o qual foi comentado 

pelos vereadores presidentes das Comissões: Constituição e Justiça – vereador Zelvir, e 

vereadora Marina Panazzolo – Comissão de Controle Orçamentário, e pelos vereadores: 

Gustavo De Déa, José L. Comin e Odete A. Bortolini. Levado a votação foi aprovado por 

unanimidade de votos. Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. Recados finais: 

O Presidente informou que na semana que vem não haverá sessão devido ao feriado do Dia 

do Trabalhador. Na quinta-feira dia 02/05 às 19:30h no auditório do Salão Paroquial, haverá 

a Audiência Pública, para debater sobre a Reforma da Previdência. 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, 24 de abril de 2019. 

 

 
___________________________                 __________________________________ 

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