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Ata nº 1.469/2019 

 

 

Aos dez 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 com exceção da vereadora 

Marina Panazzolo. Inicialmente foi levada a votação a ata da Sessão Ordinária n° 1.468/2019 

a qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura do ofício da Administração 

nº 43/2019. Entrando no Grande Expediente, o único vereador a utilizar o espaço da 

tribuna, foi o vereador Zelvir A. Santi, o qual cumprimentou a todos e comentou sobre o 

início do alargamento da estrada na linha Paranaguá, para posteriormente dar início a 

pavimentação asfáltica, que vai ir em direção ao EcoParque, são 1.500 metros. Acredita que 

em poucos meses será concluído o serviço tão esperado pela população da linha Paranaguá 

Nascente. Afirmou que é natural de lá, e se alegra muito pelo início desta obra. No dia 24 

de abril serão abertas as cartas da licitação, para ver quem vai fazer o capeamento asfáltico 

a partir da curva do Zanco até o Capitel de São Cristóvão, como é sabido uma empresa já 

havia ganho a licitação, mas a mesma faliu, e então não executou o serviço. Foi realizada 

nova licitação e está sendo agilizado o processo, para não perder o valor de emenda que foi 

destinado a este fim, que expirará em junho. Dentro de 15 ou 20 dias chegará uma 

retroescavadeira, que foi adquirida com valor vindo de emenda através da Senadora Ana 

Amélia Lemos no valor de R$ 150.000,000 (cento e cinquenta mil reais), destes foram retidos 

10% pela Caixa, então sobrou líquido o montante de R$ 136.986,30 (cento e trinta e seis mil 

novecentos e oitenta e seis reais com trinta centavos). Afirmou que não sabe se ainda vai se 

conseguir emendas desse tipo, pois o governo está priorizando as áreas da saúde e 

educação. Disse que durante a sua licença, esteve na Casa assistindo uma sessão, na qual 

foi votado a reposição salarial e dentre os comentários, uns afirmando que seria pouco o 

valor e outra que seria muito. Em sua opinião o valor é justo, pois o vereador não trabalha 

somente nos dias de sessão, mas sim durante as 24 horas do dia, e quando tem festa e 

reuniões, os mesmo devem se fazer presentes e muitas vezes nem é cobrado que seria de 

direito no que se refere a valores de diárias. Citou que desde o início de sua vida como 

vereador foi a Porto Alegre em reuniões, e demais em torno de 35 vezes e somente uma vez 

retirou valores de diárias. Afirmou que as vezes as pessoas acham que é muito, mas não é, 

pois tem que estar sempre disponível as solicitações da população e também fiscalizando o 

trabalho do executivo, por isto considera justo esta reposição salarial. Intervenção do 

vereador Gustavo De Déa: Afirmou que sabe que para estar aqui, para concorrer, assim 

como os demais candidatos deve-se estar filiado a um partido e simplesmente não é só ser 

filiado ao partido e assinar a ficha, hoje as coisas mudaram, por trás de uma candidatura, 

por trás de um partido, existem regras que devem ser cumpridas contas que devem ser 

prestadas devidamente todos os anos, conforme a lei exige. Então o trabalho dos 

vereadores não é só na sessão, ou nas ruas, mas também no auxílio dos trâmites 

burocráticos do partido. Citou o exemplo da troca da sigla do seu partido, que era PMDB e 

hoje é apenas MDB, que envolve muitos processos que querendo ou não o vereador tem 

que participar do processo auxiliando direta ou indiretamente. Entrando na Ordem do Dia, 

foram levados a votação os Projetos de Lei nº 1.448/2019 e nº 1.459/2019. O Projeto de Lei 

nº 1.448/2019 foi comentado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

vereador Zelvir A. Santi, e pelo Vice-Presidente da Comissão e Controle Orçamentário - 
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vereador Gustavo De Déa. Após levado a votação, foi aprovado por todos os vereadores 

presentes. O Projeto de Lei nº 1.459/2019 foi comentado pelo presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça vereador Zelvir A. Santi, e pelo Vice-Presidente da Comissão e 

Controle Orçamentário - vereador Gustavo De Déa. Após levado a votação, foi aprovado por 

todos os vereadores presentes. Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. Recados 

finais: O Presidente informou que a ausência da vereadora MAarina, se deu devido a 

motivos de saúde. Afirmou que amanhã, há uma Audiência em Porto Alegre sobre as 

constantes faltas de energia no meio rural, onde os vereadores: Zlevir, Odete, José, Marina, 

participarão, bem como o Presidente do Sindicato Rural, e o Secretário da Educação. 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, 10 de abril de 2019. 

 

 
___________________________                 __________________________________ 

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