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Ata nº 1.475/2019 

 

 

Aos vinte e nove dias de maio 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° 1.474/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade de votos. Leitura do ofício de pedido de tribuna. Tribuna Popular: em inscritos. 

Entrando no Grande Expediente, o primeiro vereador inscrito, foi o vereador Zelvir A. Santi, 

o qual cumprimentou a todos e informou que deixou sobre a mesa dos líderes de bancada 

uma via de uma correspondência recebida pelo Prefeito Municipal, na qual é informado que 

o Governo priorizará às áreas de saúde e educação, para destinação de emendas. Conforme 

havia dito na tribuna na semana passada e foi contestada a informação em intervenção, foi 

atrás da informação, para verificar a sua veracidade. Intervenção da vereadora Marina: Isso 

não quer dizer que o Governo está investindo prioritariamente na saúde e educação, tendo 

em vista que no dia que o colega expos esta informação, houve os cortes na bolsas de estudo 

das universidades federais. Afirmou que o vereador está defendendo este governo que vem 

fazendo atrocidades. Voltando ao seu pronunciamento o vereador Zelvir afirmou que não 

está defendendo o Governo, apenas trouxe a informação que lhe foi passada pelos 

Deputados com quem conversou, que a partir de agora será mais difícil conseguir verbas 

para pavimentação asfáltica, pois o governo dará prioridade a investimentos nas áreas da 

saúde e educação, trouxe esta correspondência para esclarecer que a informação seria 

verídica. Voltando a intervir, a vereadora Marina, leu a correspondência que o colega deixou 

para os líderes de bancada, e afirmou que o investimento de 50% na área da saúde, não é 

mais que a obrigação. Voltando ao pronunciamento o vereador trouxe a informação que 

através da Bancada Gaúcha, nesta semana foram entregues 272 viaturas, 9 nome 

caminhões para o corpo de bombeiros, 89 armas de grosso calibre, totalizando o 

investimento de R$73,5 milhões através da bancada gaúcha. Nesta semana foi escolhida a 

diretoria do Banco Banrisul, e a Câmara encaminhou a Moção de Contrariedade com relação 

ao aumento do Presidente e Diretores, mas a assembleia aprovou e o Presidente passará a 

ganhar R$ 89.000,00 (antes era R$ 51.000,00) e os diretores passam a receber R$ 72.000,00 

(antes era R$ 40.000,00), a proposta inicial seria de R$ 128.000,00 ao presidente e R$ 

104.000,00 aos diretores, mas houve intervenção do Governador e os valores foram 

baixados. Afirma que esses valores não tem cabimento, tendo em vista a situação que está 

o Estado. Disse que hoje teve início da roçada na RS 448, depois de várias intervenções do 

prefeito e do vice- prefeito e também, na semana passada teve a reunião do Parlamento 

Regional, onde o assunto foi abordado pelo Presidente José, que se fazia necessária a roçada 

além da colocação de todas as placas novas, pois as existentes estão em péssimas condições. 

Lembrou que no ano passado foi um pedido seu através do Parlamento Regional, a 

colocação destas placas. Esteve em conversa com o Prefeito, e o mesmo informou que na 

próxima semana, será realizada uma espécie de “tapa buracos” na ERS 448, porque se 

esperar pelo DAER, vai demorar para ser realizado o serviço. Entra governo, sai governo e a 

situação não muda. Convidou a todos para participar do Jantar promovido pelo Clube de 

Mães da Comunidade de Gustavo vaza, que ocorrerá no próximo sábado, e após o jantar 

haverá baile. Intervenção do vereador José: o que se percebe hoje em dia no Estado é que 
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as estradas estão em condições de trafegabilidade, as escolas com falta de professores e 

problemas de infraestrutura, na saúde há atrasos de repasses, e a pouco tempo houve 

eleição, onde o Governador Sartori, afirmou que recebeu o estado de joelhos e com mais 4 

anos deixaria o governo em pé. Sabe-se que não há mais dívida a ser paga do estado, e que 

mesmo assim continuam os atrasos de salário, e as estradas sem condições. Vendo a notícia 

do aumento de salário do presidente e diretores do Banrisul, só comprova que o Governador 

não tem capacidade de governar, pois a todo momento em entrevistas e manifestações em 

que aparece, afirma que há falta de dinheiro e que tem que haver privatizações, mas não 

informa o que vai ser feito depois com o dinheiro. A próxima vereadora a utilizar a tribuna, 

foi a vereadora Odete A. Bortolini, cumprimentou a todos e mostrou-se indignada com os 

valores pagos, que mesmo sendo concedidos valores menores do que estava proposto aos 

diretores do Banrisul, é lamentável e vergonhoso, na situação que se encontra o estado 

conceder este aumento. Sabe-se que não é de competência dos deputados estabelecerem 

os salários, mas acredita que os deputados poderiam ter feito alguma coisa diferente, e o 

próprio Governador podia ter agido de outra forma, pois foram nomes escolhidos por ele. 

Então acredita que se o profissional exige tal valor, e há possibilidade de contratar outro por 

um valor menor e de igual competência, deve-se optar por este. Afirmou que hoje iniciou a 

roçada da ERS 448, onde já foi feito todo o trajeto até a Linha Jansen, e que se caso o 

trabalho não tivesse sido iniciado, iria propor aos colegas que fosse feita uma Moção de 

Apelo solicitando o serviço. Disse que no município também há problemas em vias, que 

estão com vegetação invadindo a passagem e causando estragos, devido a impossibilidade 

de escoamento da água das chuvas. Citou o exemplo da rua que dá acesso a Comunidade 

de São Roque, na altura da casa do Girelli, onde a água corre pelo asfalto e desemboca na 

propriedade do Salvati. Afirmou que no ano passado fez um pedido de manutenção nesse 

trecho, o qual foi atendido e realizado o serviço, mas que este ano novamente há problemas 

no local. Outra solicitação que havia feito, é com relação a iluminação no trajeto da empresa 

Usimontec sentido Comunidade de Fagundes Varela, pois muito romeiros utilizam da via 

para participar do tríduo, e na época o Prefeito informou que o custo seria em torno de R$ 

60.000,00 à R$ 70.000,00 para estender a iluminação no local. Mas entende que algo deve 

ser feito, pois duas senhoras acabaram se machucando neste trajeto, pois as luzes dos 

veículos que trafegam pelo local, acabam por dificultar a visibilidade. Intervenção do 

vereador Gustavo De Déa: Afirmou que os assuntos colocados são de grande importância, 

e que sabe-se que ao longo do tempo são tratados e discutidos, e cobrado medidas do 

governo, para que seja ele quem for, que preste os serviços básicos de manutenção das 

estradas, então afirma que também fica feliz, que mesmo sabendo das dificuldades que o 

governo enfrenta, está sendo realizada a roçada a cada seis meses. Também é bom lembrar 

que a estrada ERS 448 recebeu operação tapa-buracos através da Prefeitura, que 

disponibilizou os funcionários para realizar o serviço, mesmo sendo fora da sua área de 

municipalidade. Afirmou que durante o Governo do Sartori ele deu muita atenção a estrada 

com limpeza de valetas e manutenção na ponte. Voltando ao seu pronunciamento a 

vereador Odete lembrou que foi encaminhado um ofício pela bancada solicitando ao 

Secretário Costella, para que desse atenção para a estrada, e foi obtido um retorno que 

naquele momento não poderiam realizar, pois não tinham conseguido renovar os contratos 

com a empresa, pois cada governo finda os contratos ao término do mandato. Intervenção 

do vereador José: Cabe lembrar que o DAER quis interditar a ponte a um tempo atrás, 

quando a ponte apresentou necessidade de manutenção, sendo que os moradores 
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necessitam transitar pelo local, para ter acesso a cidade de Farroupilha e demais e graças a 

intervenção do município isto não ocorreu. Afirmou que nem tudo será perfeito, mas que 

na medida do possível a prefeitura está fazendo a sua parte, e até além do que lhe cabe. 

Voltando ao pronunciamento a vereadora Odete afirmou que tem certeza que o município 

faz mais do que a sua parte com relação a estrada, que não seria de sua competência, mas 

que sabe-se também que a junção de esforços dos poderes às vezes são necessárias, para 

que os municípios não sofram trafegando por estas estradas. Intervenção da vereadora 

Arnilde: afirmou que teve um problema com vegetação na entrada do sua propriedade, e 

que ela e o marido conseguiram resolver, sem pedir para a Prefeitura, pois o serviço era 

pouco e resolveram com uma enxada. Acredita que cabe a cada um, enxergar o problema e 

tentar resolver, se possível.  Voltando ao pronunciamento a vereadora Odete afirmou que 

este problema da falta de escoamento da água da chuva deve ser resolvido na origem, pois 

alguns moradores até desviaram de sua propriedade para não prejudicar a lavoura, mas que 

o problema continua, pois a água fica acumulada no asfalto e que o mesmo irá se danificar 

ao longo do tempo. Entrando na Ordem do Dia, não houve matéria a ser votada. 

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, 29 de maio de 2019. 

 

 
___________________________                 __________________________________ 

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