
Câmara Municipal de Vereadores 
NOVA ROMA DO SUL 

 

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 895 – CENTRO – 95260-000 – NOVA ROMA DO SUL – RS – FONE/FAX – (54)3294-1005 
e-mail: camaravereadores@novaromadosul.rs.gov.br/ site: www.novaromadosul.rs.leg.br 

 

 

Ata nº 1.476/2019 

 

 

Aos cinco dias de junho 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° 1.475/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade de votos. Leitura do Ofício nº 080/2019 vindo da Secretaria da 

Administração, referente a ficha de controle de veículos. Leitura do Pedido de 

Providências nº 47/2019.  Leitura da Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 

1.461/2019. Leitura da Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 1.462/2019. Tribuna 

Popular: o representante da APAE de Antônio Prado Sr. Moacir Bonetti, utilizou o espaço 

da tribuna para convidar a todos para participar da buchada em benefício da APAE, que 

ocorrerá no próximo sábado, e solicitou o auxílio dos vereadores com a venda dos 

ingressos. Entrando no Grande Expediente, o primeiro vereador inscrito, foi o vereador 

Gustavo De Déa, o qual cumprimentou a todo e comentou sobre a importância do 

almoço beneficente da APAE. Falou sobre os campeonatos municipais de futebol, 

principalmente do Campeonato de Futebol Sete, que foi finalizado no último final de 

semana, afirmou que foi muito bem organizado, parabenizou a prefeitura e envolvidos. 

Também destacou a dificuldade que há em se organizar um campeonato devido a 

montagem dos times, pois muitos jovens não participam, preferem outras forma de 

diversão. Disse que daqui a um mês iniciará mais um campeonato municipal, o de futsal, 

e ao longo do ano terão mais eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, para 

integração dos munícipes. Pediu para quem está assistindo, para que procurem montar 

os seus times, para que mais pessoas possam participar. O último a usar a tribuna, foi o 

vereador Adi Scapinello, o qual cumprimentou a todos e parabenizou os organizadores 

da Buchada beneficente da APAE. Comentou sobre o pedido de providências que fez 

junto com a colega vereadora Odete, onde solicitam uma providência quanto ao piso na 

rampa de aceso a Casa do Idoso, pois está escorregadio e já ocorreram acidentes. 

Esperam que o problema seja resolvido em breve e da melhor maneira possível. 

Intervenção do vereador José L. Comin: Afirmou que conversou com o prefeito 

municipal, e em breve será resolvido este problema. Entrando na Ordem do Dia, foram 

levados a votação os Projetos de Lei nº 1.461/2019 e nº 1.462/2019. O Projeto de Lei nº 

1.462/2019 foi comentado pelos presidentes das Comissões, vereadores Zelvir – 

Comissão de Constituição e Justiça e vereadora Marina Panazzolo – Comissão de 

Controle Orçamentário. Após levado a votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 

O Projeto de Lei nº 1.462/2019 foi comentado pelos presidentes das Comissões, 

vereadores Zelvir – Comissão de Constituição e Justiça e vereadora Marina Panazzolo – 

Comissão de Controle Orçamentário, bem como pelas vereadoras Odete A. Bortolini e 

Arnilde T. S. Kriger. Após levado a votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 

Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos.  
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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, 05 de junho de 2019. 

 

 
___________________________                 __________________________________ 

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