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Ata nº 1.496/2019 

 
 

Aos seis dias de novembro de 2019, às 19 horas em Sessão Ordinária sob a Presidência 

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

foi destacado a presença dos assessores do Deputado Tiago Simon Sr. Veroni e Sr. 

Marcos. Após foi levada a votação a ata nº 1.495/2019 da sessão do dia 30 de outubro 

de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura do Ofício nº 139/2019 

da Secretaria da Administração referente a ficha de controle de veículos do mês de 

outubro. Leitura da Exposição de motivos do Projeto de Lei nº 1.475/2019. Leitura da 

Exposição de motivos do Projeto de Lei nº 1.476/2019. Leitura da Exposição de motivos 

do Projeto de Lei nº 1.4772019. Leitura do Edital de Convocação para Audiência Pública. 

Tribuna Popular: não houve inscritos. Entrando no Grande Expediente, o primeiro 

vereador a utilizar o espaço, foi o vereador Zelvir A. Santi, o qual cumprimentou a todos 

e comentou que é com alegria que recebe-se o empenho no valor de R$ 297.700,00 

(duzentos e noventa e sete mil e setecentos reais) através do Ministério da Cidadania, 

destinado para a construção do ginásio poliesportivo e vindo através do Deputado Pepe 

Vargas. Parabenizou os colegas Odete e Adi que foram à Brasília em busca de recursos, 

e espera que realmente sejam destinadas verbas, pois a exemplo de outras vezes acabou 

que não se recebeu nenhum valor. Comentou sobre a Sessão dos Vereadores da Terceira 

Idade, onde parabenizou a todos os participantes, que estavam apreensivos no primeiro 

encontro, mas que superaram o medo e fizeram bonito. Informou que deve-se verificar 

sobre a sessão do Vereador Júnior e a Sessão em Talian, pois após a sessão dos 

vereadores Júnior, eles irão fazer uma visita a Assembléia Legislativa, no ano passado 

puderam conhecer o gabinete de alguns Deputados. Sobre a Sessão em Talian como a 

língua é a 2ª língua oficial, ficou combinado que uma sessão no ano será destinada 

integralmente nesta linguagem. Intervenção do vereador José L. Comin: informou que 

já está sendo dado o andamento para a realização da Sessão dos Vereadores Júnior, 

como eles tem mais facilidade não precisa de muito tempo antes para ensaiar. E que 

como de costume a sessão será realizada no fim deste mês. Voltando ao seu 

pronunciamento o vereador Zelvir explicou que os alunos vem ensaiar em horário 

escolar, por isso se torna mais fácil para eles, do que por exemplo para os Vereadores 

da Terceira Idade. Convidou a todos para o Jantar Polonês que acontecerá no dia 07 de 

dezembro, e que terá somente venda de ingressos de forma antecipada, devido à 

complexidade na elaboração de algumas comidas típicas. Por isso convidou a todos e 

que se alguém precisar de ingressos, podem lhe contatar, ou com a vereadora Arnilde 

ou mesmo com o Presidente da Braspol Sr. Alcides Zoraski. A próxima a utilizar a tribuna, 

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

viagem que fez junto com o colega Adi para Brasília, na busca de recursos e 

encaminhamento de demandas do município. Na segunda à tarde quando chegaram 

foram para os Ministérios, pois os Deputados geralmente chegam na segunda à noite 

ou na amanhã terça-feira em Brasília, então aproveitaram para fazer o protocolo das 

demandas junto aos Ministérios. No Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

levaram duas análise de propostas que já estão protocoladas, para estas solicitaram uma 

atenção e que sejam colocadas como prioridade na análise, pois uma se refere a 
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primeira etapa da pavimentação asfáltica da Linha Carlos Leopoldo aqui que dá acesso 

para a balsa e a primeira etapa da construção da ponte. No Ministério do Turismo 

levaram duas propostas que estão lá, das estradas que uma construção de portais 

turísticos para o município e outra construção de passarelas mirantes e calçadas para 

melhoria da qualidade segurança e acessibilidade para as pessoas que visitam nosso 

município que vão visitar o cachoeirão e a gruta Nossa Senhora de Lourdes que são 

pontos turísticos importantes para o nosso município. No Ministério da Cidadania 

protocolaram projetos para infraestrutura esportiva do complexo, questão de 

equipamentos e quadras poliesportivas, onde foram recebidos pelo Coordenador de 

Esportes, através da interferência do Assessor Veroni que conseguiu a visita. Tiveram a 

oportunidade de cadastrar junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária uma proposta 

que é para aquisição de equipamentos de desenvolvimento da agricultura familiar, que 

seria um caminhão adaptado com uma cesta para os funcionários da prefeitura fazerem 

a troca/substituições das luminárias ou as instalações. Visitaram os Deputados Giovani 

Feltes e Alceu Moreira. Também estiveram em visita ao Senador Luiz Carlos Heinze, 

onde levaram a questão da ponte, ele já sinalizou que isso por Brasília é difícil porque é 

uma estrada estadual e ele se colocou à disposição também para auxiliar com os 

municípios da região para realização desta obra. Estiveram também em conversa com o 

Deputado Marcio Biolchi onde levaram uma demanda de uma roçadeira eletrônica e 

também conversaram com o Ex-Deputado Mauro Pereira. Intervenção Gustavo De Déa: 

Ressaltou a importância da prestação de contas, quando se vai em viagem na busca de 

recursos para o município, até para o pessoal saber que sempre se preza pela boa 

utilização dos recursos públicos. Voltando ao seu pronunciamento a vereadora Odete 

informou que a viagem foi com as passagens e despesas com alimentação custeadas 

pela casa, e as despesas com locomoção e hospedagem que foram custeadas de forma 

particular. Por fim o vereador José L. Comin passou a presidência ao Vice- Presidente 

vereador Zelvir A. Santi, para utilizar a tribuna. Sendo convocado utilizou o espaço, onde 

comentou sobre a fala do colega vereador Zelvir, sobre a verba vinda do Deputado Pepe 

Vargas, onde afirmou que a 1ª emenda vinda para o município no ano de 2006, veio 

através do Deputado Pepe Vargas, que o mesmo sempre foi parceiro do município e o 

total de verbas que ele destinou ao município passa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões). 

Hoje mesmo não sendo mais Deputado, continua a auxiliar na busca de recursos para o 

município. Parabenizou os colegas vereadores Odete e Adi, que foram à Brasília em 

busca de recursos para o município. Comentou sobre as emendas que o Deputado 

Mauro Pereira ia destinar ao município e que não se concretizaram na sua totalidade, 

onde o município arcou de forma própria para finalização das obras. E em época de 

campanha no folder desse Deputado constava como verbas certas e destinadas ao 

município. Trouxe a notícia que o Deputado Mauro Pereira terá que devolver dinheiro 

aos cofres públicos e na época da votação para o impeachment da Presidenta Dilma, se 

mostrou um dos mais ativos em “acabar” com a corrupção a tirando do poder. Afirmou 

que os políticos perderam a vergonha perante a população e que tenho um governo 

sendo eleito combatendo a corrupção e colocando gente corrupta para trabalhar, é a 

mesma coisa que “colocar uma raposa para cuidar do galinheiro”. Após o vereador Zelvir 

A. Santi devolveu a presidência ao vereador Jsoé L. Comin, o qual deu andamento aos 
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trâmites seguintes da sessão. Entrando na Ordem do Dia, foi levado a votação o Projeto 

de Lei nº 1.475/2019, o qual foi comentado pelos presidentes das Comissões: 

Constituição e Justiça – Vereador Zelvir A. Santi, Controle Orçamentário - vereadora 

Marina Panazzolo, após levado a votação, foi aprovado por unanimidade de votos. 

Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. Recados finais: sem recados finais. 

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, 06 de novembro de 2019. 

 

 

___________________________                 __________________________________ 

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