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Ata nº 1.478/2019 

 

 

Aos dezenove 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 ressaltado a presença de membros do Clube de Mães da Comunidade de São Luiz e 

do Pastor Alcimar Duarte. Após foi levada a votação a ata da Sessão Ordinária n° 

1.477/2019 a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura da Exposição de 

Motivos do Projeto de Lei nº 1.463/2019.  Leitura da Exposição de Motivos do Projeto 

de Decreto nº 02/2019. Leitura do pedido de Providências nº 48/2019. Leitura do Pedido 

de Informação nº 24/2019. Tribuna Popular: sem inscritos. Entrando no Grande 

Expediente, o primeiro vereador a utilizar o espaço da tribuna, foi o vereador Zelvir A. 

Santi, o qual cumprimentou a todos e comentou que na última sexta-feira, esteve em 

Bento Gonçalves, na Fenavinho, acompanhado pela colega vereadora Anilde e pelo ex-

vereador Liberato Sartori, onde estiveram em uma audiência da frente parlamentar em 

defesa da produção nacional da uva, vinho e derivados. Onde estavam presentes vários 

Deputados e o Governador do Estado, onde o mesmo anunciou a substituição tributária 

da uva, vinho e derivados, uma notícia que agradou aos representantes dos sindicatos 

que estavam presentes, a Ibravin e a Frente Parlamentar em defesa da uva, vinho e 

derivados, bem como é importante aos produtores. Informou que no dia de ontem 

esteve na Assembleia Legislativa, juntamente com o Prefeito e a vereadora Arnilde, 

onde estiveram em visita a Deputada Silvana Covatti, e o Secretário da Agricultura, que 

é filho da Silvana, o “Covattinho”. Por iniciativa da colega Arnilde, a mesma agendou 

uma visita visando a solicitação de uma emenda para o município. Afirmou que foram 

bem atendidos e que fizeram a solicitação de uma emenda, para pavimentação asfáltica 

para pavimentação na Comunidade de São Luiz, sentido gruta, e os mesmos 

responderam que vão encaminhar esta solicitação.  Intervenção vereadora Arnilde T. S. 

Kriger: Comentou que está acompanhando desde o ano de 2017 essa frente 

parlamentar, e confessou que não tinha muita esperança, mas participando desta 

audiência, se sente mais confiante, de que algo realmente possa ser feito, pois é um 

conjunto de pessoas lutando por este setor. Acredita que deve ser mais debatido a 

questão da produção, pois foi debatido mais a questão da cantinas, das dificuldades com 

os impostos e vendas. O que pode ser melhorado na questão da produção pelos 

agricultores. Sobre a visita a Deputada, acredita que a semente foi lançada, e espera que 

dê frutos, mesmo que leve algum tempo. Voltando ao seu pronunciamento, o vereador 

Zelvir afirmou que lembrou que estavam presentes também dois Deputados Federais 

que fazem parte da Comissão da Zona Franca da Uva e do Vinho, um deles é do Acre e 

o outro de São Paulo. Eles comentaram que a chance de concretização da criação desta 

Zona Franca, é muito grande. Intervenção vereadora Odete A. Bortolini: Afirmou que 

este assunto é muito importante para nossa região, pois a produção primária representa 

90% do rendimento do nosso município. Disse que estiveram em  conversa com o 

Deputado Alceu Moreira, que é o Presidente da Frente Parlamentar Nacional, onde o 

mailto:camaravereadores@novaromadosul.rs.gov.br/


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 

mesmo está por dentro dessa questão da Uva e do vinho e inclusive a parte tributária. 

Pois sabe-se que o vinho produzido aqui, perde muito para os de outros países, pois a 

nossa tributação é muito maior, então às vezes as linhas importadas, custam menos do 

que o da produção local. Então afirmou que eles estão bastante empenhados em 

resolver isto também, e que também há a questão de realmente a região entrar no 

Mercosul do vinho, o que facilitará para o melhoramento das questões tributárias. Então 

informou que conversaram com ele algum tempo atrás, e o mesmo afirmou que está 

trabalhando junto com os Deputados, para ver essa questão tributária, que acaba 

afetando o vinho produzido aqui e dificultando o trabalho, e consequentemente o 

escoamento da produção das cantinas. Voltando ao pronunciamento, o vereador 

afirmou que esteve no município, o Assessor de um Deputado, trazido pelo Pastor 

Alcemar, para também solicitar possível emenda. Agradeceu o empenho do mesmo em 

estar em busca de auxílio para o município, pois é graças as emendas que ocorrem as 

melhorias, como pavimentações asfálticas no município. Intervenção vereador José L. 

Comin: Afirmou que é uma pena que estes Deputados, não tenham se empenhado 

também em reverter as questões da falta de incentivos ao setor por parte do Governo 

Federal, e a diminuição dos valores por parte das seguradoras.  Retomando o 

pronunciamento o vereador Zelvir informou que no último final de semana, foi 

concluído a fase de abertura e colocação de bueiros, na estrada da Comunidade de 

Paranaguá Nascente, sentido ao Eco Parque, a qual receberá pavimentação asfáltica em 

breve.  O Próximo vereador a utilizar a tribuna, foi o vereador Adi Scapinello, o qual 

cumprimentou a todos e convidou para o jantar que ocorrerá no próximo sábado na 

Comunidade de Trajano, com tradicional festa de São João. A próxima a utilizar a 

tribuna, foi a vereadora Marina Panazzolo, a qual cumprimentou a todos e comentou 

sobre a notícia da substituição tributária das cantinas que produzem vinhos e suco que 

tá sendo muito noticiado nos jornais locais. Pediu aos colegas se algum deles não é a  

favor, pois em seu ver, teme a comemoração da iniciativa do Governo do Estado, por 

quê, como pode-se ver é uma substituição tributária para as cantinas, ou seja para as 

empresas, o que não quer dizer que atingirá diretamente o produtor. Questionou se de 

fato as empresas tendo esse benefício, se vão repassar para o produtor ou se os 

produtores e os representes terão que ficar “cuidando” os deslindes dessa novidade. 

Abriu espaço para os colegas se manifestarem sobre o assunto. Intervenção vereador 

José L. Comin: Afirmou que ao seu ver, dificilmente este reajuste será repassado ao 

produtor. E que do jeito que o clima está, não haverá uma safra a ser colhida, pois o 

tempo da chamada “dormência” da uva não está acontecendo. Intervenção vereadora 

Arnilde T. S. Kriger: Ressaltou que cabe aos produtores, se unir ao sindicato e a algum 

representante para que o produtor também se beneficie e não somente os donos de 

cantinas. Intervenção vereador Zelvir A. Santi: Essa substituição tributária foi levantada 

através da reivindicação do sindicato dos agricultores de Bento Gonçalves, que foi o 

sindicato que mais se manifestou sobre o assunto em reunião que ocorreu na cidade de 

Monte Belo do Sul, onde foi feito uma carta solicitando aos Deputados esta revisão. 

Acredita que indiretamente o produtor será beneficiado sim, com esta redução, pois 

acredita que a competição será maior com os vinhos importados, e com uma maior 

venda, será mais fácil do produtor entregar e vender a uva. Intervenção vereador Adi 

mailto:camaravereadores@novaromadosul.rs.gov.br/


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 

Scapinello: afirmou que concorda com a posição da colega vereadora Marina Panazzolo, 

pois acredita que não será repassado nada ao produtor. Voltando ao seu 

pronunciamento a vereadora Marina afirma que se o benefício é para a empresa, ela 

poderia repassar ao produtor, isso não significa que ela deve repassar. Afirmou que seu 

intuito é trazer conhecimento para a população, e que por isso questionou os colegas 

sobre este assunto, pois muitos não entendem qual é o real objetivo dos trabalhos 

legislativos. Trouxe uma reflexão aos colegas: o objetivo do trabalho do vereadores é de 

representar o povo, mas questionou se o trabalho dos Deputados, mais especificamente 

os Deputados Federais, que são responsáveis pela criação e aprovação das leis, será que 

estes estão trabalhando pelo povo, ou será que estão a cargo de empresários poderosos, 

que estão sempre em visita cobrando aprovação de leis. Comentou sobre o Pedido de 

Providências, onde solicita que seja encaminhado uma documento ao DAER, cobrando 

a continuação da pavimentação asfáltica da ERS 448 sentido Antônio Prado. E o Pedido 

de Informação, solicita que o Prefeito Municipal, entre em contato com o Governo do 

Estado e com o DAER, para verificar quais os motivos da paralisação da obra, que 

informem o valor licitado para a referida obra e se este valor que já foi investido foi em 

vão. Por fim informou que a iniciativa de lançar um projeto onde é convidado os Clubes 

de Mães para participar das sessões, tem por objetivo a maior participação das mulheres 

no meio político, pois esses grupos são onde se concentram mais mulheres. No próximo 

ano tem eleições, e espera-se que haja maior participação das mulheres na política, pois 

desde a última eleição há uma maior participação das mulheres, mas ainda não é o 

suficiente. Por isto espera que através desta iniciativa, mais mulheres sintam-se 

motivadas, e que também incentivem outras a participar mais da política. Entrando na 

Ordem do Dia, foram levados a votação o Projeto de Decreto nº 02/2019 e o Pedido de 

Informação nº 24/2019. O Projeto de Decreto foi comentado pelas vereadoras, Marina 

Panazzolo, Odete A. Bortolini e Arnilde T. S. Kriger. Após levado a votação, foi aprovado 

por unanimidade de votos. O Pedido de Informação nº 24/2019 foi comentado pela 

autora vereadora Marina Panazzolo e após foi levado a votação, onde foi aprovado por 

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

finais: Foi lido o Convite vindo através do Parlamento Regional, referente a uma 

Audiência Pública que será realizada no dia 28/06 em Caxias do Sul as 14h, com o tema 

Diagnóstico dos Hospitais da Serra Gaúcha: Estratégias para zerar a fila de espera por 

cirurgias de traumatologia promovido pelo Parlamento Regional da Serra Gaúcha. 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, 19 de junho de 2019. 

 

 
___________________________                 __________________________________ 

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