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Ata nº 1.497/2019 

 
 

Aos treze 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 do Prefeito Municipal Douglas Fávero Pasuch. Após foi levada 

a votação a ata nº 1.496/2019 da sessão do dia 06 de novembro de 2019, a qual foi 

aprovada por unanimidade de votos. Leitura da Exposição de motivos do Projeto de Lei 

nº 1.478/2019. Leitura da Moção de Contrariedade 02/2019. Leitura da justificativa de 

ausência da Assessora Jurídica. Tribuna Popular: o Prefeito Municipal Sr. Douglas Fávero 

Pasuch utilizou o espaço para informar o que trata a proposta da PEC 188/2019, que visa 

extinguir os municípios com menor população, fazendo com que os mesmos se 

unifiquem com municípios vizinhos maiores. Solicitou auxílio aos vereadores, para que 

entrem em contato com seus representantes, para que esta PEC não seja aprovada, pois 

irá acarretar em um retrocesso, principalmente para o município de Nova Roma do Sul. 

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

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

que obtiveram referentes a viagem que fez junto com o colega Adi para Brasília. Afirmou 

que recebeu a notícia que foi aberto o cadastro no Ministério da Cidadania para os 

municípios com projetos até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na área de esporte, 

manutenção de infraestrutura ou de melhorias e projetos para o esporte. Esta 

informação veio através da visita ao Secretário de Esportes, do Ministério da Cidadania 

o Sr. Washington, onde relataram a necessidade do município.  Acredita que este é o 

propósito, é de facilitar o acesso na busca de recursos, pois enquanto representantes da 

comunidade, é obrigação do vereador auxiliar a trazer melhorias para o município. 

Também foram informados que se caso o caminhão que foi solicitado para auxiliar nas 

manutenções elétricas não vier através do Deputado Giovani Feltes, o mesmo será 

destinado pelo Deputado Alceu Moreira. Afirmou que ficou muito contente com a 

notícia, pois esses Deputados não tiveram uma votação expressiva no município e 

mesmo assim se dispuseram a auxiliar. Espera que todos esses sinais positivos se 

concretizem. Afirmou que concorda com o Prefeito, quando ele diz que tem que ir em 

busca de auxílio dos representantes. Sugeriu que se vá em busca dos Deputados 

Estaduais também, que mantém contato mais direto com os Deputado Federais e 

Senadores, e que podem interferir, fazendo com que esta PEC não seja aprovada. Em 

sua opinião ela não será aprovada, mas servirá de termômetro para o início de uma 

reforma política. O próximo vereador a utilizar o espaço da tribuna foi o vereador Zelvir 

A. Santi, o qual cumprimentou a todos e dando continuidade ao assunto proposto pelo 

Prefeito Municipal, sugeriu que cada bancada vá em busca dos Deputados que tiveram 

votos no município, para que os mesmos auxiliem nesta busca pela não aprovação desta 

PEC. Acredita que somente encaminhar documentos, muitas vezes não chegam da 

forma correta, por isso o contato pessoal seria importante, para explicar a situação do 

município e o retrocesso que sofrerá, caso venha a ser aprovada esta PEC. Em sua 

opinião, há municípios que não conseguem se manter e que estes sim deveriam ser 

unificados a outros com melhores condições, mas para os que já se consolidaram e tem 

sua sustentabilidade, não seria uma avanço e sim um retrocesso sem tamanho. Afirmou 
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que viu em uma reportagem sobre a mortandade das abelhas, e comentou que a colega 

vereadora Marina Panazzolo fez um pedido ao Executivo para plantar mais flores no 

município me virtude dessa preocupação com as abelhas, mas em sua opinião deve-se 

tomar uma atitude maior com relação a isso, pois mesmo plantando mais arvores e 

flores os agrotóxicos vão continuar sendo utilizados e elas vão continuar morrendo. 

Então em sua opinião deveria haver uma forma de diminuir a utilização destes produtos. 

Intervenção da vereadora Marina Panazzolo: afirmou que no último ano, foram 

liberados muitos agrotóxicos para utilização nas lavouras, e isso não é só prejudicial para 

os animais como as abelhas, mas também para a população. Em sua opinião o governo 

deveria proibir a utilização e não liberar cada vez mais. Interferência do vereador José 

Luiz Comin: complementou a fala do colega vereador Zelvir, onde afirmou que está 

comprovado que os agrotóxicos alcançam uma distância grande desde onde foi aplicado 

até ao seu entorno, então além da população ser atingida os animais como as abelhas e 

demais também ficam sem ter para onde ir e acabam morrendo. Disse que é muito cruel 

e preocupante saber que os governantes ao invés de coibir a liberação desses 

agrotóxicos, fazem justamente o contrário, liberando cada vez mais. Voltando ao seu 

pronunciamento o vereador Zelvir informou que conforme vem sendo realizado 

homenagens aos premiados em campeonatos municipais, sugeriu uma homenagem aos 

jovens participantes do programa Rumo Certo que disputaram o campeonato de futsal 

e foram campeões. Entrando na Ordem do Dia, foi levado a votação os Projetos de Lei 

nº 1.476/2019, nº 1.477/2019, nº 1.478/2019 e a Moção de Contrariedade nº 02/2019. 

O Projeto de Lei nº 1.476/2019 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. O 

Projeto de Lei nº 1.477/2019 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. O 

Projeto de Lei nº 1.478/2019 foi comentado pelos presidentes das Comissões: 

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

Marina Panazzolo, foi comentado também pelas vereadoras Odete A. Bortolini e Arnilde 

T. S. Kriger, após levado a votação, foi aprovado por unanimidade de votos. A Moção de 

Contrariedade nº 02/2019 foi comentado pelo vereador José L. Comin, Marina 

Panazzolo, Zelvir A. Santi e Arnilde T. S. Kriger, após levado a votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos.Esclarecimentos Pessoais, a vereadora Marina Panazzolo estava 

inscrita, a qual prestou seus esclarecimento. Recados finais: O presidente convidou a 

todos os presentes para permanecerem na Casa, pois em seguida iniciaria a Audiência 

Pública sobre a LOA do Legislativo. 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, 13 de novembro de 2019. 

 

 

___________________________                 __________________________________ 

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