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Ata nº 1.489/2019 

 
 

Aos dezoito 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 1.488/2019 da sessão do dia 11 de setembro 

de 2019, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Edital de Convocação de 

Audiência Pública. Leitura do Pedido de Providência nº 50/2019. Tribuna Popular: Sr, 

Adamir Anghinoni, que apresentou o Partido Real Democracia Parlamentar, que está 

sendo criado. Comentou sobre os princípios que o partido defende, qual o objetivo e se 

colocou à disposição para quem quiser conhecer mais e fazer parte do partido, pois 

estão precisando formar um diretório. Entrando no Grande Expediente, a primeira 

vereadora a utilizar o espaço da tribuna, foi a vereadora Arnilde T. S. Kriger, a qual 

reiterou os cumprimentou a todos e comentou sobre a corrida que ocorreu no dia 07 de 

setembro, onde houve a etapa de trilhas e montanhas de corrida aqui no município. 

Sugeriu que fosse realizado uma homenagem, se todos estiverem de acordo, aos 

participantes da equipe Respire, que representam o município e participaram da corrida 

neste dia. São 31 participantes da equipe, vários obtiveram premiação em etapas de 

7km, 12km e 22 km. O evento contou com a participação de em torno de 700 pessoas, 

vindas de todo o Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Afirmou que estes eventos são 

muito importantes na divulgação do município e esta equipe é responsável por levar o 

nome do município em todas as competições que participam. Parabenizou a todos os 

envolvidos no evento. Intervenção do vereador José L. Comin: Afirmou que é a favor 

desta homenagem, e inclusive disse que na próxima semana será feito uma homenagem 

aos membros do time de futebol que foi campeão do campeonato de futsal. Voltando 

ao seu pronunciamento a vereadora Arnilde afirmou que acha justa a homenagem a 

quem participou, e como a administração sempre está incentivando o esporte, nada 

mais justo que a Câmara realizar estas homenagens. Esta equipe iniciou em 8 de junho 

de 2014, onde alguns amigos (Fabiano Borella, Carla Cunha, Dirceu Comin, Patrícia 

Carra, Rafael Zanella e Maicon Cansan) começara a fazer corridas em virtude de saúde 

e outros pelo prazer do esporte e hoje a equipe cresceu e estão competindo e 

divulgando o município. Comentou sobre a origem dos festejos farroupilhas, que se deu 

em 20 de setembro de 1835, onde um grupo lutou por liberdade. Remeteu aos dias de 

hoje que continua-se lutando, que não se deve desanimar e se deixar levar somente 

pelas coisas ruins da política, que há coisas boas também. Então que se continue lutando 

para o melhor ao povo brasileiro e principalmente ao Rio Grande do Sul. O Presidente 

José L. Comin passou a presidência ao Vice-Presidente vereador Zelvir A. Santi, para 

poder utilizar a tribuna. Após convocado comentou sobre a política de forma geral, onde 

destacou que muita coisa deve mudar. Que com tantos acontecimentos, será muito 

difícil ver uma melhora a curto prazo. Acredita que demorará muito para que o cenário 

político mude para melhor, pois o que mais pode se ver é interesses pessoais sendo 

colocados acima de tudo e o povo que paga o “pato” no final. Disse que é difícil de 

entender os políticos que se dizem defensores do povo em épocas de campanha, e 
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quando assumem o poder esquecem do povo e pensam somente em seus interesses. 

Que muitos são nomeados a cargos e nem mesmo aparecem para trabalhar. Então 

afirmou que a política está descreditada e que algo deve ser feito, que o povo deveria ir 

para a rua e tomar uma atitude, pois todas as mudanças que foram vistas, foi devido a 

movimentação do povo. Informou que esteve juntamente com o colega vereador Zelvir 

A. Santi na cidade de Antônio Prado participando da reunião mensal do Parlamento 

Regional, onde o assunto principal foi a ERS 448 e a ERS 437. Como representante da 

Casa expos a situação que já havia sido colocada pelo colega vereador Zelvir enquanto 

presidente da Casa aos representantes do DAER que estavam presentes, sobre a falta 

de andamento da obra de asfaltamento da ERS 448 que liga Nova Roma do Sul a Antônio 

Prado, que já está com a base pronta, só faltaria a conclusão e sobre as placas de 

sinalização que precisam ser repostas. Os representantes se comprometeram a rever as 

questões apresentadas e afirmaram que há um valor de três milhões que será destinado 

ao andamento desta obra. Disse que no momento em que foi feito a licitação, deveriam 

ter verificado se existia o dinheiro disponível para realização da obra, mas parece que 

foi mais uma atitude pessoal do que planejada. Comentou também sobre a placa que 

foi colocada na ponte de acesso ao município, onde indica o percentual de peso máximo 

para circulação na ponte. Em sua opinião falta uma administração mais presente, pois 

há locais que possuem apenas uma via de acesso e se o caminhão estiver com uma carga 

acima da permitida não poderá ter acesso ao município. Então acredita que antes 

deveriam rever toda as rodovias, pois as estradas também não estão em condições. Fica-

se lutando e na esperança que esta obra seja concluída o mais breve possível, pois não 

se pode perder o que já foi realizado até agora. Entrando na Ordem do Dia, não houve 

projetos para serem votados Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. 

Recados finais: sem recados. 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, 18 de setembro de 2019. 
 

___________________________                 __________________________________ 

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