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Ata nº 1.494/2019 

 
 

Aos vinte e três dias de outubro de 2019, às 19 horas em Sessão Ordinária sob a 

Presidência do vereador José Luiz Comin, onde todos os vereadores estavam presentes. 

Destacou-se a presença do Prefeito Municipal Douglas Fávero Pausch, Secretário da 

Educação Roberto Comin e Secretário do Turismo Tiago Pasa e dos Vereadores da 

Terceira Idade. Inicialmente foi convidado a cada vereador da Terceira Idade para que 

sentasse ao lado do vereador que irá representar. Os vereadores da Terceira Idade se 

apresentaram e após foi dado andamento a sessão. Foi levada a votação a ata nº 

1.493/2019 da sessão do dia 16 de outubro de 2019, a qual foi aprovada por 

unanimidade de votos. Leitura do Ofício nº 216/2019 da Câmara Municipal de Antônio 

Prado. Leitura da Moção de Aplauso nº 01/2019. Tribuna Popular: Foi convidado a 

utilizar o espaço o Prefeito Municipal Sr. Douglas Fávero Pasuch, o qual prestou 

explicações sobre os critérios que são avaliados para estabelecer o ranking de 

classificação dos municípios no IDESE. Os critérios avaliados são: pré – escola, 

fundamental 5º ano, fundamental 9º ano, ensino médio até 18 anos, população adulta 

com ensino médio completo, e cabe ressaltar que o ano base utilizado é o de 2016. O 

município está na 211 lugar na classificação, o que dificulta o melhoramento do índice é 

a questão dos adultos acima de 18 anos com ensino médio completo, pois por mais que 

se realize a educação em forma de EJA, a procura ainda é baixa, e outro critério que 

também não se tem como controlar de forma municipal é o referente a escola estadual. 

Afirmou que o município tem feito tudo que é de seu alcance para o melhoramento 

desta classificação, mas é um trabalho que leva um certo tempo para que se veja os 

resultados expressivamente. Foi aberto o espaço para perguntas e comentários, onde 

os vereadores José L. Comin e Gustavo de Déa comentaram sobre o assunto. Entrando 

no Grande Expediente, não houve inscritos. Entrando na Ordem do Dia, foi levado a 

votação a Moção de Aplauso nº 01/2019, a qual foi comentada pelo vereador Zelvir A. 

Santi e após colocada em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. 

Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. Recados finais: O Presidente 

agradeceu e parabenizou os participantes do Vereador da Terceira Idade presentes na 

sessão. Convidou para a sessão que eles irão realizar na próxima quarta-feira dia 30/10 

com início às 19 horas e 30 minutos. Avisou que amanhã dia 24/10 Audiência pública 

referente a LOA as 10 horas aqui na Câmara de Vereadores. 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, 23 de outubro de 2019. 
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