
Câmara Municipal de Vereadores 
NOVA ROMA DO SUL 

 

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 895 – CENTRO – 95260-000 – NOVA ROMA DO SUL – RS – FONE/FAX – (54)3294-1005 
e-mail: camaravereadores@novaromadosul.rs.gov.br/ site: www.novaromadosul.rs.leg.br 

 

Ata nº 1.499/2019 

 
 

Aos vinte e sete 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 ausência do 2º secretário vereador Adi Scapinello, por isso 

foi convidado o vereador Márcio André Rossi para compor a Mesa Diretora, no lugar de 

2º secretário. Após foi levada a votação a ata nº 1.498/2019 da sessão do dia 20 de 

novembro de 2019, a qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura do 

Ofício vindo da Caixa Econômica Federal nº 1259/2019. Leitura do Ofício vindo da Caixa 

Econômica Federal nº 1346/2019. Leitura da Exposição de motivos do Projeto de Lei nº 

1.479/2019. Leitura da Exposição de motivos do Projeto de Lei nº 1.479/2019. Tribuna 

Popular: não houve inscritos. Entrando no Grande Expediente, a primeira a utilizar o 

espaço, foi a vereadora Marina Panazzolo, a qual cumprimentou a todos e disse que sua 

fala seria em homenagem aos munícipes que partiram neste mês de novembro, como 

forma de homenagear aos familiares, amigos e vizinhos dessas pessoas que partiram, e 

que vão fazer tanta falta aqui no município. Porque cada perda é uma perda muito 

grande para todos que convivem, mas em especial citou a perda do Sr. João Panosso, 

que fui uma pessoa muito ativa e influente no município, e que vai fazer muita falta. 

Citou que o município decretou luto oficial merecidamente, e que também fica seu 

legado aqui na câmara, onde foi vereador, fez parte da Comissão Emancipacionista e 

também concorreu as eleições para prefeito municipal. Afirmou que se hoje o município 

é bem estruturado, desenvolvido com políticas públicas avançadas, é porque muitas 

mãos ajudaram a construir, e ele foi uma dessas pessoas, que merecem nosso respeito 

e orgulho por tudo que ele fez para Nova Roma. Afirmou que o objetivo de sua fala era 

de prestar essa homenagem e repassar os seus sentimentos a todos os familiares das 

pessoas que partiram nas últimas semanas. A seguir foi a vez do vereador José L. Comin, 

o qual inicialmente passou a presidência ao Vice vereador Zelvir A. Santi para poder 

utilizar o espaço. Após convocado comentou sobre a importância dos vereadores se 

fazerem presentes na sessão com um pouco mais de antecedência, pois a sessão inicia 

as 19 horas e consequentemente a transmissão ao vivo inicia neste mesmo horário, e 

fica chato as pessoas que estão assistindo ficarem esperando, porque tem vereadores 

que chegam quase no horário e ainda ficam discutindo assuntos no espeço onde deveria 

ser iniciado a sessão. Então pediu a compreensão dos colegas em chegar um pouco 

antes e tratar desses assuntos antes do início da sessão e que se possível ela possa iniciar 

sempre no seu horário em ponto. Parabenizou a administração pela conclusão de mais 

uma obra de pavimentação asfáltica, onde desta vez a comunidade contemplada foi a 

da Salete. Também comentou que será iniciado mais uma fase do fechamento do ginásio 

situado no Complexo Municipal e que está ocorrendo a reforma do Casarão, onde todas 

estas obras são para o bem do município e de seus habitantes. Afirmou que o município 

recebeu o prêmio de melhor gestão neste ano, então parabenizou a administração 

municipal, que vem fazendo um bom trabalho. Também comentou os falecimentos que 

aconteceram nas última semanas, onde destacou a do Sr. João Panosso, que foi muito 

influente no município, atuando em várias áreas, e principalmente deixando os eu 

legado como escritor em dois livros publicados. Intervenção do vereador Gustavo De 
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Déa: em nome do MDB deixou as condolências aos familiares e amigos de todos os 

falecidos, em especial citou que o Sr. João Panosso foi um dos fundadores do partido e 

que teve a oportunidade de ser seu colega na Casa como vereador e que sempre teve 

um bom relacionamento com ele e com seu filho Cristiano que também foi vereador na 

Casa. Afirmou que o Sr. João deixou um belo legado e que com certeza será sempre 

lembrado. Intervenção do vereador Zelvir A. Santi: também deixou as suas condolências 

aos familiares dos falecidos e comentou sobre a perda do Sr. João Panosso, onde 

afirmou que ele concorreu as eleições de Prefeito, e que deixou um grande legado 

através de seus livros, principalmente o livro No Coração da Colônia, onde conta toda a 

história do município, deste antes de sua criação até os tempos de hoje. Voltando ao 

seu pronunciamento o vereador José, afirmou que não desmerecendo as 

administrações anteriores, mas que a partir do momento que houve a mudança de 

administração o município cresceu muito mais, e disse que “a mudança” veio para o 

bem do município. Entrando na Ordem do Dia, foi levado a votação o Projetos de Lei nº 

1.479/2019, que foi comentado pelos presidentes das Comissões: Constituição e Justiça 

– Vereador Zelvir A. Santi, Controle Orçamentário - vereadora Marina Panazzolo, e pelo 

vereador Gustavo De Déa. Após levado a votação, foi aprovado por unanimidade de 

votos. Esclarecimentos Pessoais, não houve inscritos. Recados finais: O presidente 

convidou a todos para que acompanhassem a Sessão Solene dos Vereadores Júnior, que 

iria 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, 27 de novembro de 2019. 

 

 

___________________________                 __________________________________ 

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