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Ata nº 1.559/2021 

 

 

Aos cinco dias de maio de 2021, às 19 horas em Sessão Ordinária sob a Presidência do 

vereador Tiago Pasa, onde todos os vereadores estavam presentes. Foi aberta a sessão, 

inicialmente foi levada a votação a Ata nº 1.558/2021 a qual foi aprovada por todos os vereadores. 

Foi feita a leitura do Projeto de Lei 1.536/2021. O pedido de Informação 01/2021 foi respondido 

pelo Poder Executivo e está disponível para todas as bancadas. Na Tribuna Popular o primeiro 

convidado foi Sr. Adriano Roque de Gasperin, Extensionista Rural/ Agropecuária da EMATER de 

Nova Roma do Sul, o escritório da EMATER foi inaugurado em 1989, foi atendido no ano de 2020 

as seguintes áreas, Viticultura 1.040 ha, Milho 1.250 ha, Cebola 150 ha, Laranja 84 ha, Pêssego 54 

ha, Bergamota 50 ha, Alho 40 ha, 135 produtores de gado leiteiro, frangos, perus e suínos. As 

principais ações que a EMATER atende no município, a melhoria dos solos, recomendação de 

adubação e calagem, tratamentos fitossanitários, créditos rural, PROAGRO, conservação de solo e 

água, uso de plantas de cobertura, programa troca-troca, distribuição de sementes, controle 

biológico da lagarta cartucho, secagem e armazenagem, distribuição de alevinos, reforma e 

proteção de fontes de água entre outras.  O segundo convidado foi o Sr. Geraldo Sandri, Presidente 

da EMATER/RS – ASCAR, a EMATER tem escritório em 100% do território do estado do Rio Grande 

do Sul. O PIB do estado do RS e de mais 40% e vindo da agropecuária, isso significa que a extensão 

rural conseguiram alavancar a agricultura familiar.  A empresa tem um programa de solo, que está 

sendo desenvolvido em 49 cidades do estado, quando um solo e bem trabalhado, produz muito 

mais e com  qualidade, produzir mais com menos e preservando o meio ambiente para as próximas 

gerações. O programa novo Rumo da segurança do estado juntamente com a Brigada Militar onde 

as comunidades estarão identificadas com códigos, assim que a Brigada Militar receber algum 

chamado ficará mais fácil e rápido para atender essa ocorrência, este projeto já está se implantado 

em algumas cidades do estado e será ampliado para todas as outras.  O vereador Jaime A. 

Panazzolo, parabenizou pela ótima apresentação e pergunto qual a diferença entre EMATER e 
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ASCAR, e sobre uma notícia que alguns anos atrás foi comentado em extinguir a empresa. O Sr. 

Geraldo explicou que a ASCAR nasceu em 1955 e uma associação Sulina de Créditos e Assistência 

Rural e no ano de 1977 por uma mudança nacional foi criada a EMATER, e hoje em dia trabalham 

com um acordo de cooperação a EMATER e ASCAR juntas. O vereador Marcelo L. Panazzolo, 

parabenizou o pessoal da EMATER pelo belo trabalho que vem realizando e pediu se a empresa irá 

contratar um técnico agrícola aqui para o município? O Sr. Geraldo ressaltou que existe um 

contrato entre a EMATER e o município onde o município paga uma cota para o estado. Referente 

a contratação a empresa irá entregar ao estado um pedido para fazer um concurso público, mas 

não tem data para ocorrer.  O vereador José L. Comin, vê que a agricultura familiar vem passando 

uma grande dificuldade, pois todos os insumos necessários para conseguir produzir tiveram um 

reajuste muito elevado, e o preço dos produtos o reajuste foi muito baixo. Geraldo ressaltou que 

os produtores precisam gerir seus próprios negócios, anotar o quanto se gasta para produzir, com 

isso o produtor saberá se a produção naquele período está dando lucro ou prejuízo, em relação ao 

preço dos produtos, a empresa não se envolve, ela ajuda na questão da gestão da propriedade e 

na diversidade da produção.  O vereador Tiago Pasa parabenizou a disponibilidade da equipe da 

EMATER vir até a casa explicar o que a empresa está fazendo no município, vê na EMATER uma 

grande parceira para desenvolver a agricultura, hoje os produtores produzem de uma maneira, 

mas olhando para o futuro esses produtores vão sim precisar se especializar e vão produzir com 

mais quantidade e maior qualidade. Neste ano de 2021 o poder público tem um contrato de mais 

de R$ 60.000,00 com a EMATER para poder ajudar a população. Entrando no Grande Expediente: 

A primeira vereadora inscrita foi a vereadora Luiza Santi, ressaltou como e importante essa volta 

as aulas, a felicidade dos professores, pais e alunos, sabemos que essa volta as aulas foi um pouco 

diferente das normais mas isso já e um grande vitória, ressaltou ainda sobre a importância da 

vacinação aos professores pois temos muitos alunos que estão voltando as aulas, e vacinando os 

professores já será de grande valia para não haver contagio dentro da escola. Segundo vereador 

inscrito foi o vereador Tiago Pasa, sobre o projeto de lei 1.536/2021 referente a contratação de 

um novo médico, pois o Dr. Luiz Alberto Loss está se aposentando é um médico que sempre 

atendeu muito bem a população e que se espera que mesmo aposentado do serviço público ainda 
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possa continuar exercendo seu trabalho.  Terceiro vereador inscrito foi o vereador José L. Comin, 

trouxe alguns trabalhos que o Poder Executivo estão fazendo, foi aberto um edital para 

pavimentação de 2,6 quilômetros de asfalto, para as comunidades de Paranaguá nascente e 

poente, um trecho no britador e a comunidade de Navegantes. A casa do idoso está quase pronta, 

a creche, a escola do Rio Branco e o Ginásio Poliesportivo. Parabenizou a Administração pelo 

trabalho realizado nesses primeiros meses onde está sendo beneficiado a todos entre as novas 

obras e a na agricultura. Ressaltou sobre o dia do trabalhador sabemos que a agricultura familiar 

está passando por um período difícil, muitos agricultores por exemplo os produtores de uva, 

trabalham o ano inteiro e depois esperam mais de seis meses para receber, por isso o vereador 

não considera o dia primeiro de maio como o dia do trabalhador. Parabenizou a EMATER pelo belo 

trabalho que vem realizando no município, acredita que o produtor da agricultura familiar sempre 

e o mais afetado. Recados Finais. Vacinação da faixa etária do 60 anos já foi finalizada, se alguém 

não se vacinou precisa entrar em contato com a Secretaria da Saúde, a vacinação começa a partir 

desta semana para as pessoas com comorbidades. Nova Roma do Sul já vacinou 26,1% com a 

primeira dose e 12.2% com a segunda dose. 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 

pela Presidente e pela 1º Secretária.  

 

Nova Roma do Sul, 05 de Maio de 2021. 

 

 

_____________________________           _____________________________ 

Tiago Pasa      Luiza Santi 
                    Presidente do Legislativo                     1º Secretária 
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