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Ata nº 1.561/2021 

 

Aos dezenove 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 com cumprimentos iniciais aos 

presentes, espectadores e verbalizado o voto de pesar de Laura Sartori. Inicialmente foi levada a Votação a 

Ata nº 1.560/2021 a qual foi aprovada por todos os vereadores. Nos Comunicados foi feita a leitura do Projeto 

de Lei 1.538/2021, 1.539/2021, 1.541/2021, o pedido de providencia Nº 04/2021 e o informe da audiência 

pública das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2021.  Não houve inscritos e convidados para uso da 

Tribuna Popular. Entrando no Grande Expediente houve 02 vereadores inscritos, o primeiro foi o vereador 

Marcelo L. Panazzolo, que comentou sobre a importância de fazer uma campanha de conscientização para 

separação do lixo no município visando cuidados com o meio ambiente e a facilitação do trabalho de coleta. 

Comentou também que o município tem um bom parque de maquinas e solicitou manutenção de estradas 

na Linha Castro Alves e adjacências. O segundo vereador inscrito foi o Vereador José Comin, comentou sobre 

a discrepância do salário mínimo do Brasil em comparação com o aumento da inflação, comentou sobre a 

desigualdade social e a discrepância do aumento de soja e milho de lavouras culturas latifundiárias em 

relação ao pouco aumento dos produtos da agricultura familiar como a uva. Na Ordem do dia, foi levado em 

votação o Projeto de Lei 1.537/2021 o qual teve pareceres favoráveis lidos pelo relator da Comissão de 

Constituição e Justiça, vereador José L. Comin e pelo relator da Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento 

Econômico e Controle Orçamentário, vereador Márcio A. Rossi. O projeto foi comentado pelos vereadores 

Tiago Pasa, Jaime A. Panazzolo e Marcelo L. Panazzolo. Posto em votação o projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos. Nos Recados Finais o presidente ressaltou evidenciou o numero de vacinados contra 

o Covid-19 no município sob fonte de dados do site “vacina.saude.rs.gov.br”, reforçou também que está 

ocorrendo a vacinação da segunda dose dos idosos na cidade. Repassou a notícia que está aberto no 

município o programa “troca troca” de sementes para agricultores e parabenizou os vereadores Jaime A. 

Panazzolo, Luiza Santi e Adi Scapinello pelo aniversário bem como abriu aparte para informações da festa 

em honra a Nossa Senhora de Caravaggio.  

 

Nova Roma do Sul, 20 de maio de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________           _____________________________ 

Tiago Pasa          Luiza Santi 
                         Presidente do Legislativo                    1º Secretária 


