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Ata nº 1.479/2019 

 

 

Aos vinte e seis 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 das mães membros do Clube de Mães da Comunidade de São 

Luiz, do Secretário do Turismo Tiago Pasa e do Vice- Prefeito Roberto Panazzolo. Após 

foi levada a votação a ata da Sessão Ordinária n° 1.478/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade de votos. Leitura do Convite para Audiência Pública referente a um Debate 

sobre o Financiamento da Educação. Leitura do Pedido de Indicação nº 24/2019 de 

autoria do vereador Zelvir Santi. Tribuna Popular: A membro do Clube de Mães da 

Comunidade de São Luiz Sta. Jéssica Vanzin, utilizou o espaço, onde contou um pouco 

sobre a história do Clube de Mães, e os eventos que são promovidos ao longo do ano. 

Agradeceu a oportunidade de abertura do espaço para que os Clubes possam se 

manifestar. Entrando no Grande Expediente, a única vereadora a utilizar o espaço da 

tribuna, foi a vereadora Odete A. Bortolini, a qual cumprimentou a todos e comentou 

sobre a importância da participação do Clube de Mães de São Luiz nesta sessão, onde 

puderam contar a história do clube e sobre os trabalhos que são desenvolvidos. Afirmou 

que o Clube de Mães é o único meio de sair, conhecer lugares diferentes. Afirmou que 

é muito importante a união dessas mães e moças que participam dos clubes de mães, 

que possam incentivar mais pessoas a participar, parabenizou-as e se colocou à 

disposição no que for preciso. Aproveitou a presença do Vice-Prefeito na sessão e 

parabenizou a roçada e limpeza que a Prefeitura realizou no trajeto que liga Nova Roma 

até a ponte de ferro. Comparou com o trabalho que foi realizado no outro lado, que foi 

realizado pelo DAER, e afirmou que não tem comparação, pois o serviço foi feito de uma 

forma, que se não fosse inverno, a vegetação em pouco tempo estaria invadindo o 

asfalto novamente. Mesmo assim agradeceu que o serviço foi realizado, depois de 

muitos pedidos junto ao DAER. Intervenção do vereador José L. Comin: Afirmou que 

realmente, tem que agradecer que fizeram algo, pois como estava, não tinha condições 

de segurança na trafegabilidade. Voltando ao seu pronunciamento a vereadora Odete 

concordou com o colega vereador José, e disse que após muitos contatos de solicitação, 

o serviço foi realizado. Pediu uma atenção especial do Prefeito, para alguns buracos que 

estão localizados num trecho que há uma queda d’agua, onde o asfalto está danificado. 

Sugeriu que quando tiver alguma sobra de material, que pudessem dar uma atenção e 

realizar a tapa desses buracos. Encerrou agradecendo o espaço. Entrando na Ordem do 

Dia, foram levados a votação o Projeto de Lei nº 1.463/2019, o qual foi comentado 

inicialmente pelos Presidentes da Comissões: Constituição e Justiça – vereador Zelvir A. 

Santi e Controle Orçamentário – vereadora Marina Panazzolo, e pelos vereadores: 

Gustavo De Déa, Odete A. Bortolini, Arnilde T. S Kriger, Márcio A. Rossi, Adi Scapinello e 

José L. Comin. Após levado a votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 

Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. Recados finais: Foi informado que 

na próxima quarta-feira, após a sessão ordinária, haverá Sessão Solene em Homenagem 
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ao Sargento Jair Panazzolo. Também foi reforçado o convite para 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 e audiência no 

mesmo dia as 19h em Farroupilha sobre Cobranças de energia elétrica. 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, 26 de junho de 2019. 

 

 
___________________________                 __________________________________ 

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