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Ata nº 1.560/2021 

 

 

Aos dose 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 1.559/2021 a qual foi aprovada por todos os vereadores. 

Foi feita a leitura do Projeto de Lei 1.537/2021, foi lida a resposta da empresa CORSAN e do Pedido 

de Providência 03/2021 para saneamento básico. Entrando no Grande Expediente: O primeiro 

vereador inscrito foi o vereador Jaime A. Panazzolo, comentou sobre a administração do Poder 

Executivo, está sendo feita uma administração ao interesse de todos, ressaltou os quatro trechos 

de asfalto que estão sendo licitados. Referente a saúde comentou sobre o projeto de lei será 

contratado um médico, e necessário pois um dos médicos está se aposentando, expos que esta 

semana recebeu a vacina do COVID-19 e que não teve nenhum sintomas e pediu para que todos 

os munícipes que puderam tomem a vacina e pediu para que continuem se cuidando. O vereador 

José L. Comin usou um aparte do espaço dizendo que vê que nas cidades maiores a dificuldade 

das pessoas conseguirem tomar a segunda dose, algumas pessoas não voltaram para tomar e 

outras não estão conseguindo receber pela atraso na entrega das vacinas. Questionou que a algum 

tempo atrás algumas pessoas perante as redes sociais questionaram o atraso na aplicação de 

vacinas aqui no município, pediu que essas pessoas agora poderiam ir até as redes sociais e criticar 

o Governo Federal por esses atrasos na entrega e na vacinação.  A segunda vereadora inscrita foi 

a vereadora Luiza Santi, falou sobre a vacinação dos professores que a nossa cidade foi a primeira 

no estado à vacinar os professores e funcionários das escolas, agora as pessoas se sentem mais 

seguros em mandar seus filhos para às aulas. Lembrou que seus pais também fizeram a vacina e 

somente a mãe dela teve reação, essa reação e normal mas pelo menos as pessoas já estarão 

imunizadas, isso já e um grande começo para combatermos esse vírus. Ressaltou o aumento 

considerável que a cidade teve nestes primeiros quatro meses, pediu para as pessoas se cuidarem 

e fazer o isolamento correto, quando saímos do isolamento sem estar curados podemos 
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contaminar outras pessoas, se continuar dessa maneira desrespeitando as regras nunca vamos 

conseguir combater a pandemia. Terceiro vereador inscrito foi o vereador Márcio A. Rossi, 

lembrou que no dia de hoje o dia do enfermeiro(a), Ressaltou a importância desse profissional 

para quem precisa, são profissionais que diariamente estão salvando vidas, podemos considerar 

essas pessoas como anjos da guarda. Durante essa pandemia essas pessoas estão trabalhando na 

linha de frente em combate a esses vírus, lembrou de uma frase que dizia assim “Se você salva 

uma vida, você e herói se você salva várias vidas você e enfermeiro(a). Parabenizou todos 

profissionais principalmente os do nosso município. O quarto vereador inscrito foi o vereador 

Tiago Pasa, comentou sobre a resposta que a empresa CORSAN enviou ao oficio 25/2021, onde a 

casa legislativa solicitou que a empresa apresente um plano para o tratamento do saneamento 

básico, mas a retorno que a empresa deu não foi objetivo. Tiago ressaltou que a empresa está 

tendo lucros no município e não apresenta previsões concretas para elaboração de projeto de 

investimento em esgotamento sanitário como determina o contrato com o Município de Nova 

Roma do Sul, foi enviado um pedido de providencias ao Poder Executivo que tome as medidas 

cabíveis para que a empresa cumpra seja mais ativa no cumprimento do contrato. O quinto 

vereador inscrito foi o vereador Marcelo L. Panazzolo, trouxe uma informação de um valor que a 

prefeitura tem a receber do estado referente a saúde, são valores que foram deixados de pagar 

por vários anos, existe um programa que pode se vender terrenos que pertencem ao estado e 

abater nestes valores. Existe uma área de 5,00 hectares na antiga escola de Nova Treviso que 

poderia ser adquirida pelo município e abater no valor e aplicado em qualquer setor.  Referente a 

saúde pediu novamente para a população se cuidar e se cuidar quem não está se cuidando.  Ordem 

do dia, Foi levado em votação o Projeto de Lei 1.533/2021 o qual foi comentado pelos relatores 

das Comissões de Constituição e Justiça – vereador José L. Comin e Controle Orçamentário – 

vereador Márcio A. Rossi, o projeto foi comentado pelos vereadores José L. Comin e Marcelo L. 

Panazzolo, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Foi levado em votação o Projeto de 

Lei 1.534/2021 o qual foi comentado pelos relatores das Comissões de Constituição e Justiça – 

vereador José L. Comin e Controle Orçamentário – vereador Márcio A. Rossi, o projeto foi aprovado 

por unanimidade de votos.  Foi levado em votação o Projeto de Lei 1.535/2021 o qual foi 
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comentado pelos relatores das Comissões de Constituição e Justiça – vereador José L. Comin e 

Controle Orçamentário – vereador Márcio A. Rossi, o projeto foi comentado pelo vereador Tiago 

Pasa, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Foi levado em votação o Projeto de Lei 

1.536/2021 o qual foi comentado pelos relatores das Comissões de Constituição e Justiça – 

vereador José L. Comin e Controle Orçamentário – vereador Jaime A. Panazzolo, o projeto foi 

comentado pelos vereadores Tiago Pasa, José L. Comin e Marcelo L. Panazzolo, Jaime A. Panazzolo 

e Adi Scapinello, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos.  Recados Finais. Pediu cuidado 

redobrado com a pandemia. As pessoas com idade de 59 anos já poderão se vacinar a partir de 

amanhã, as pessoas com comorbidades, professores, funcionários e motorista do transportes 

também já receberam a primeira dose. As pessoas vacinadas com a primeira dose soma-se 1091 

pessoas e com a segunda dose 466 pessoas. Convidou a população para a Audiência Pública 

referente as Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2021 que irá ocorrer no dia 25 de maio as 

14:00 e será transmitida ao vivo pela página do Facebook. 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, 12 de Maio de 2021. 

 

 

_____________________________           _____________________________ 

Tiago Pasa      Luiza Santi 
                    Presidente do Legislativo                     1º Secretária 

 
 
 

 
 


