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Ata nº 1.495/2019 

 
 

Aos trinta 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 e sua esposa, o Vice - 

Prefeito Roberto Panazzolo e sua esposa, o Presidente da Braspol Alcides Zoraski e os 

Vereadores da Terceira Idade. Inicialmente foi levada a votação a ata nº 1.494/2019 da 

sessão do dia 23 de outubro de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. 

Leitura do Ofício nº 1218 da Caixa Econômica Federal. Leitura do Ofício nº 48/2019 que 

será encaminhado ao DAER por esta Casa. Leitura do Pedido de Informação nº 25/2019.  

O Presidente informou que deu entrada na Casa o Projeto de Lei nº 1.472/2019 e o 

mesmo foi repassado a Comissão de Controle Orçamentário, a qual já emitiu o seu 

parecer. Leitura do parecer de Admissibilidade da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Tribuna Popular: não houve inscritos. 

Entrando no Grande Expediente, a primeira vereadora a utilizar o espaço, foi a 

vereadora Odete A. Bortolini, a qual cumprimentou a todos e comentou que na próxima 

segunda-feira ela e o vereador Adi estarão indo a Brasília como representantes do MDB 

na busca de recursos para projetos que já foram cadastrados pelo município. Estarão 

levando várias demandas: na segunda-feira à tarde e na terça-feira de manhã estarão 

no Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo, e irão visitar o Coordenador de 

Esportes. No Ministério da Agricultura e Pecuária vão levar a proposta que já foi 

cadastrada no sistema, que se refere a primeira etapa da pavimentação asfáltica na 

Estrada Carlos Leopoldo que vai no sentido centro para a balsa. No Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento, estão levando o projeto que está cadastrado 

como a primeira etapa da Ponte que liga Nova Roma do Sul a Nova Pádua. No Ministério 

do Turismo estão levando o projeto que está cadastrado para construção de passarelas, 

mirantes e calçadas para a melhoria da qualidade, segurança e acessibilidade na 

visitação do cachoeirão e da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. No Ministério da 

Cidadania tem várias demandas a serem solicitadas, porém eles não abriram o 

cadastramento, para cadastrar o CNPJ do município, então irão levar essa solicitação, 

para que abram a possibilidade município se cadastrar para buscar mais recursos, que 

após serão destinados para ampliação, reforma ou modernização das áreas de esporte 

que estarão ligadas ao Complexo Poliesportivo. Também Irão visitar Deputados em 

busca de emendas, Deputado Giovani Feltes, conversarão sobre um projeto que está 

cadastrado, e que tem sinalizações bem importantes através do deputado Tiago Simon, 

onde entregarão um ofício para fazer o aporte, com o deputado, que seria para 

aquisição de um equipamento para realização de manutenções elétricas no município. 

Mais especificamente um caminhão com muque, para quem trabalha na troca de 

lâmpadas, e faz a manutenção elétrica. E também visitarão o Deputado Marcio Biolchi, 

onde levarão um projeto pronto de aquisição de uma roçadeira hidráulica articulada, 

para o desenvolvimento também do trabalho dos profissionais que trabalham com a 

roçada das estradas. Acredita ser muito importante deixar tudo transparente em relação 

a viagem que farão, onde as passagens foram custeadas pela Casa e o restante dos 
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gastos serão custeados de forma particular, e na volta será apresentado relatório da 

viagem com prestação de contas. A seguir foi a vez do vereador Adi Scapinello, o qual 

cumprimentou a todos e comentou sobre o pedido de informação que realizou junto as 

colgas Marina e Odete, onde foi procurado por munícipes que relataram um “quase” 

acidente envolvendo um senhor de idade, que esteve no local e por pouco não teve um 

acidente grave. Por isso solicita que os colegas votem favorável ao pedido para que 

posteriormente possa ser pensado em algo para aumentar a segurança no local. A 

próxima a utilizar a tribuna, foi a vereadora Marina Panazzolo, a qual cumprimentou a 

todos e deu continuidade do comentário do colega vereador Adi sobre o pedido de 

informação realizado. Informou que existe uma lei onde os proprietários dos terrenos 

são obrigados a manter área de passeio público regularizada, e neste local citado, não 

possui esta área e quem precisa utilizar do local, acaba correndo o risco de descer 

barranco abaixo. Citou um caso que ocorreu em uma cidade vizinha, onde um senhor 

estava andando de bicicleta se desequilibrou e desceu o barranco, o que levou o mesmo 

a óbito. Então levando em consideração estas questões, e mais ainda por ser um local 

próximo a creche municipal, onde circulam muitas crianças e pais, solicita-se ao Poder 

Executivo esta informação sobre até onde é a propriedade do município e onde inicia a 

propriedade particular, para posteriormente verificar o que pode ser realizado no local, 

para evitar acidentes. Solicitou aos colegas para que votem favoravelmente, para que 

assim se possa pensar em conjunto em medidas para melhorar o trânsito no local. Por 

fim a vereadora Arnilde T. S. Kriger utilizou a tribuna, onde reiterou os cumprimento e 

comentou sobre um ofício que será encaminhado ao DAER, referente a manutenção da 

estrada ERS 448, que está com vários buracos, o que leva a dificultar o trânsito e causa 

acidentes. O perigo no local é eminente devido a altitude, caso ocorra algum acidente a 

probabilidade de descer barranco abaixo é muito alta, por isso justifica-se esse pedido 

como urgente. O responsável pela manutenção é o DAER, a Prefeitura também está 

empenhada na busca dessa melhoria, com uma autorização do DAER ela até poderia 

realizar alguma manutenção, mas como não se tem, a única alternativa é solicitar ao 

DAER. Agradeceu aos colegas que se posicionarem favoráveis e subscreverem o ofício 

que será encaminhado em nome da Casa ao Superintendente do DAER Sandro. Entrando 

na Ordem do Dia, foi levado a votação o Pedido de Informação nº 25/2019 o qual foi 

comentado pela vereadora Marina Panazzolo em tribuna, e pelo vereador Gustavo De 

Déa, após levado a votação foi aprovado por unanimidade de votos. Esclarecimentos 

Pessoais, não houveram inscritos. Recados finais: O Presidente convidou para que os 

presentes permanecessem na Casa para acompanhar a Sessão Solene dos Vereadores 

da 3ª Idade que irá iniciar em seguida. 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, 30 de outubro de 2019. 

 

 

___________________________                 __________________________________ 

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