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Ata nº 1.487/2019 

 
 

Aos quatro dias de setembro agosto 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 nº 1.486/2019 da sessão do dia 28 de agosto de 

2019, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Ofício de pedido para utilizar a 

Tribuna Popular. Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 1.471/2019. Tribuna 

Popular: não houve 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 sobre a licitação que ocorreu nesta semana dos trechos da estrada da 

Comunidade da Salete onde será realizado a pavimentação asfáltica, num total de 1.725 

metros, que custará R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais). 

Foram realizados também o recapeamento em um trecho de 200 metros. Informou que 

a empresa que ganhou a licitação, foi a empresa Concresul. Nesta administração já 

foram realizados 8.300 km de asfalto. Quando esta obra terminar será iniciado o trecho 

sentido a Comunidade de São Roque na altura da residência do Sr. Henrique Basso até 

a família Girelli. Afirmou que estão jogando lixo logo após o trevo do “capitel” que dá 

acesso a Comunidade de São Vicente, e que há uma câmera que estaria registrando os 

ocorridos, mas pelo que se sabe, seriam pessoas de fora da cidade que estariam jogando 

esse lixo no local. Sugeriu que fosse retirada a lixeira que se encontra na entrada do 

cemitério municipal, pois a imagem do local fica prejudicada, o ideal seria que a lixeira 

fosse colocada mais aos fundos do local. Comentou também sobre a Escolha da La Píu 

Bella Ragazza, onde afirmou que todas tinham condições de ter ganhado, que os jurados 

tiveram trabalho para escolher as 3 eleitas, foi uma bonita festa e que as eleitas 

representarão muito bem o município no trabalho de divulgação da Festa da Primma 

Vendemia. Intervenção do vereador José L. Comin: Complementando a fala do colega 

vereador Zelvir, afirmou que há poucos dias foi concluída a obra de pavimentação 

asfáltica no trecho que vai em sentido Ecoparque, e também foi finalizada a licitação do 

conclusão ginásio. Isto mostra o empenho da administração, e que o dinheiro está sendo 

bem gasto.  A próxima vereadora a utilizar a tribuna foi a vereadora Arnilde T. S. Kriger, 

a qual cumprimentou a todos e comentou que concorda com a fala do colega Zelvir, 

sobre o lixo que se acumula na entrada do “capitel”, que seja tomada alguma atitude, 

que se coloque alguma lixeira, ou alguma placa dos dias que são recolhidos o lixo úmido 

e seco, para quem deposita o lixo no local, tenha conhecimento dos dias da coleta. 

Parabenizou a todas as meninas que concorreram a La Piu Bella Ragazza, as escolhidas, 

desejou que realizem um bom trabalho na divulgação da festa, e que o evento estava 

muito bonito, então parabenizou a todos os envolvidos na organização também. 

Informou que no próximo sábado haverá a 6ª etapa de corrida, onde a equipe Respire 

de Nova Roma do Sul está organizando o evento juntamente com o Poder Executivo, e 

que contará com 720 participantes. Convidou a todos para participar e em nome dos 

organizadores, agradeceu a todos os proprietários de terras que permitiram que este 

evento pudesse ser realizado por suas propriedades. Parabenizou a administração pelo 
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bom trabalho que vem realizando no município. Em seguida a vereadora Odete A. 

Bortolini utilizou a tribuna, onde comentou sobre a sua alegria em ver que o município 

está crescendo, que o dinheiro está sendo bem investido, que tem estruturas boas e que 

isso é justo e merecido para com o povo de Nova Roma do Sul. Que é graças a produção 

e o trabalho da população, que há a possibilidade da utilização destes recursos para 

melhoria das condições das estradas, onde os produtores utilizam para transportar sua 

produção e também dá retorno para as indústrias, que também escoam a sua produção. 

Acredita ser justo que os recursos voltem e beneficiem o povo. Parabenizou o trio se 

soberanas eleito, e as demais que concorreram, pois as mesmas também terão papel 

importante na divulgação da Festa da La Primma Vendemia. Solicitou ao Presidente 

José, que leve a reunião do Parlamento Regional a questão da produção de leite, onde 

os pequenos produtores estão sendo prejudicados pela baixa no preço do litro do leite. 

Afirmou que este assunto lhe preocupa muito, porque afeta os pequenos produtores do 

município, e que talvez através do Parlamento Regional, possa ser pensado e tomado 

alguma iniciativa. Disse que leu várias reportagens, onde o tema era o preço do leite, e 

a informação é que o preço do litro do leite nunca esteve tão baixo. Sabe-se que os 

custos para que a produção se mantenha são muito altos, e este continuam em linha 

crescente, já o preço do litro do leite vem caindo, o que leva a preocupação dos 

pequenos produtores, eles dependem dessa produção de leite e queijos, para muitos é 

a única fonte de renda. Afirma que trouxe o assunto e solicita que o Presidente leve o 

assunto para ser debatido com os demais membros de Parlamento e que juntos possam 

agregar forças e tentar melhorar as condições destes produtores. Intervenção do 

vereador José L. Comin: Em sua opinião isso é reflexo da política aplicada pelo governo, 

pois foi liberado a entrada do leite de fora, e os produtores locais ficara prejudicados. 

Acredita que o custo de produção dos leites de fora, devem ser menores e por isso 

trazem valores mais baixos, competindo com os produtores daqui que sabe-se que tem 

muitos gastos com a produção. Acredita que se está num retrocesso, e quem está sendo 

mais prejudicado é o povo. Voltando ao seu pronunciamento a vereadora Odete 

informou que o Brasil é onde há mais tributação, e os produtos que vem de fora 

concorrem muito com os produtos locais. Espera que através do Parlamento Regional, 

possa se tomar alguma atitude em conjunto que traga algum resultado, sugeriu o envio 

de alguma moção aos Deputados Estaduais e Federais. Por fim o vereador Adi Scapinello 

utilizou a tribuna, onde cumprimentou a todos e comentou que foi procurado por 

munícipes, solicitando uma quebra-molas ou redutores de velocidade principalmente 

no sentido da Comunidade de São Pedro e São Paulo – Linha Trajano. Afirmou que 

juntamente com a colega Odete, estarão encaminhando um ofício ao DAER para fazer 

esta solicitação. Pediu ao presidente e aos colegas se é viável e de comum acordo este 

envio. O Presidente José informou que enquanto Câmara apoia o envio, tendo em vista 

que é uma solicitação da comunidade. Voltando ao seu pronunciamento o vereador Adi 

parabenizou a administração pela realização e organização do evento da escolha da La 

Piu Bella Ragazza e as candidatas que concorreram. Entrando na Ordem do Dia, foram 

levados a votação os Projetos de Lei nº 1.471/2019. O Projeto de Lei nº 1.468/2019 qual 

foi comentado inicialmente pelos presidentes das comissões: Constituição e Justiça – 

vereador Zelvir A. Santi, Controle Orçamentário – vereadora Marina Panazzolo, após 
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levado a votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Esclarecimentos Pessoais, 

não houveram inscritos. Recados finais: O Presidente informou que no próximo sábado 

haverá a corrida da 6ª etapa de Trilhas e Montanhas, então convidou a todos para que 

prestigiem este evento. 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, 04 de setembro de 2019. 

 

___________________________                 __________________________________ 

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