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Ata nº 1.562/2021 

 

Aos dois dias de junho 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 

e espectadores. Inicialmente foi levada em Votação a Ata nº 1.561/2021 a qual foi aprovada por todos os 

vereadores. Nos Comunicados foi feita a leitura do Projeto de Lei Orçamentária nº 1.540/2021, a leitura do 

parecer de admissibilidade do Projeto de Lei Orçamentária nº 1.540/2021, a leitura do edital de Audiência 

Pública do PPA 2022/2025 e a leitura do Pedido de Providência nº 05/2021. Não houve inscritos e convidados 

para uso da Tribuna Popular. Entrando no Grande Expediente houve 04 vereadores inscritos, a primeira foi a 

Vereadora Luiza Santi que falou sobre o projeto jovem empreendedor que estará sendo implementado pelo 

município de Nova Roma do Sul através do Instituto Manager, que tem entre seus parceiros a XP 

Investimentos, Google, UPF, UCS, PUC, Unisinos, entre outras universidades do RS. A vereadora parabenizou 

o poder executivo pela visão de implementar este projeto que tem grande importância para o 

desenvolvimento de ideias empreendedoras para os jovens. O vereador Tiago Pasa foi o segundo vereador a 

tomar a palavra, reforçou os parabéns ao poder executivo pela implantação do programa jovem 

empreendedor, assunto por muito tempo ignorado na maioria dos sistemas educacionais. Comentou 

também do pedido de providencia 05/2021 referente a atenção e a intensificação da campanha publicitaria 

para combater a pandemia. José Comin tomou aparte para reforçar os parabéns ao programa educacional 

citado e solicitar continuidade dele ao longo dos anos.  Marcelo Luiz Panazzolo tomou a palavra para se 

solidarizar com a família do Osvaldo Serafin, pela perda de Rita Serafin pela COVID-19. O vereador também 

solicitou reparos em estradas do interior citados por ele em expediente na ultima sessão, se comprometendo 

a abordar o assunto até os reparos serem feitos. O vereador José Comin foi o último inscrito, comentou que 

a secretaria de obras sempre atende todos pedidos solicitados e tem um protocolo a ser seguido. Comentou 

sobre um edital aberto para pavimentação de 04 trechos das estradas do interior que em breve será 

contratado empresas para início de obras. Comentou também que o município recebeu este ano 04 emendas 

indicadas pelos deputados do PT, PSB e PP para saúde, cobrando da bancada do PMDB o auxílio dos seus 

deputados para o município. Na Ordem do dia, foi levado em votação o Projeto de Lei 1.538/2021 que 

autoriza a contratação emergencial de 02 agentes de educação infantil, tendo pareceres favoráveis lidos pela 

relatora da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Luiza Santi e pelo relator da Comissão de 

Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, vereador Márcio A. Rossi. O projeto foi 

comentado pelos vereadores Marcelo Panazzolo e Tiago Pasa. Posto em votação o projeto foi aprovado por 

unanimidade de votos. Em sequência foi levado em votação o Projeto de Lei 1.539/2021 que autoriza a 

contratação emergencial de 01 agente de serviços gerais, tendo pareceres favoráveis lidos pela relatora da 

Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Luiza Santi e pelo relator da Comissão de Fiscalização, 
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Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, vereador Jaime A. Panazzolo. O projeto foi 

comentado pelo vereador Jaime A. Panazzolo. Posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade de 

votos. Por último foi levado em votação o Projeto de Lei 1.541/2021 que autoriza a contratação emergencial 

de 02 professores, tendo pareceres favoráveis lidos pela relatora da Comissão de Constituição e Justiça, 

vereadora Luiza Santi e pelo relator da Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle 

Orçamentário, vereador Adi Scapinello. O projeto foi comentado pelos vereadores(as) Luiza Santi, Marcelo 

L. Panazzolo e José Comin. 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”.  

 

Nova Roma do Sul, 02 de junho de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________           _____________________________ 

Tiago Pasa          Luiza Santi 
                           Presidente do Legislativo                   1º Secretária 


