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Ata nº 1.563/2021 

 

Aos nove 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 1.562/2021 a qual foi aprovada por todos os 

vereadores. Nos Comunicados foi feita a leitura do oficio 104/2021 da METROPLAN, o resumo do Relatório 

de Gestão Municipal do 1º Quadrimestre de 2021, bem como o projeto de lei nº 1542/2021 e nº 1543/2021. 

Não houve inscritos e convidados para uso da Tribuna Popular. Entrando no Grande Expediente houve 05 

vereadores inscritos, o primeiro a utilizar a palavra foi o Vereador José L. Comin, iniciou seu pronunciamento 

convidando os munícipes a participarem das sessões plenárias, comentou que o prazo de destinação de 

emendas parlamentares em 2021 se encerrou e não houve indicações de emendas dos deputados do PMDB 

no ano, enfatizou que estes recurso são importantes para investimentos em benefício dos munícipes, 

cobrando proatividade dos deputados e vereadores quanto a captação de recursos. Comentou também que 

a administração desde 2008 sempre atente a todos pedidos sem distinções partidárias. O vereador Jaime A. 

Panazzolo utilizou a palavra para lamentar o fato do homicídio de um cidadão em uma unidade básica de 

saúde em Caxias do Sul, em correlação reforçou o reconhecimento do bom trabalho que a Brigada Militar 

de Nova Roma do Sul desenvolve. Também comentou que serviços de reparos estarão sendo feitos nas 

estradas do interior e ainda referente a estradas, evidenciou o comunicado feito pelo Governo do Estado 

referente a liberação de recursos para conclusão da ERS 448, fruto de trabalhos e demandas de muitos anos 

que virá a contribuir muito com a região. A vereadora Luiza Santi foi a segunda vereadora a utilizar a palavra, 

agradeceu os constantes recursos destinados pelo Deputado Afonso Hann e a dedicação do Deputado Sérgio 

Turra pelo empenho e auxilio na viabilização da ERS 448, obra muito esperada por todos. Também prestou 

condolências ao Onésimo Pauletti presidente do Poder Legislativo de Monte Belo do Sul e do Parlamento 

Regional, solicitando novamente atenção aos cuidados perante a pandemia. O vereador Tiago Pasa passou a 

direção dos trabalhos ao vice-presidente para fazer uso da palavra, ao iniciar sua fala também prestou 

condolência ao Onésimo Pauletti, reforçou a importância da conclusão da ERS 448 e da importância de iniciar 

um trabalho junto ao Governo do Estado para solicitar reforma na Ponte de Ferro e auxilio para construção 

da Ponte de Nova Roma do Sul/Nova Pádua. Concluiu o seu pronunciamento reconhecendo o trabalho que 

a administração vem desenvolvendo já em seu primeiro semestre, sendo destaque em várias áreas como a 

educação, saúde, administração, obras, captação de recursos entre outras áreas, orgulhando a todos 

cidadãos. O vereador Marcelo L. Panazzolo foi o último vereador a utilizar a palavra, iniciou sua fala 

externando alegria pela notícia da liberação de recursos para finalização da ERS 448, com recursos oriundos 

da venda da CEE, agradeceu a todos deputados da bancada do PMDB pelos trabalhos que eles 

desenvolveram para a viabilização e consertos da estrada. Também ressaltou a importância de buscarmos 
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manutenções da rodovia e da Ponte de Ferro com o aumento de fluxo rodoviário. O vereador Adi Scapinello 

tomou aparte para comentar que existe uma emenda de cem mil reais do deputado Márcio Biolchi, alegando 

que falta documentação municipal para sua viabilização. Marcelo retomou a palavra e concluiu seu 

pronunciamento dizendo que obras públicas não podem ser chamadas de coisas pequenas. Na Ordem do 

dia, não houve matérias para análise e votação. Nos Recados Finais o presidente informou sobre a festa de 

Santo Antônio que ocorrerá dia 13/06/2021 com missa e almoço no sistema pegue e leve, também 

parabenizou em nome da casa pela passagem do aniversário da supervisora da casa Eliane Sartori. Reforçou 

que está ocorrendo a vacinação da gripe para os grupos prioritário como doentes crônicos, motoristas, 

professores, policiais, idosos e crianças menores de seis anos, e que a vacinação contra o COVID-19 continua 

no Município, onde o chamamento do grupo etário se da sempre pelas redes sociais do poder executivo. 

Nada mais a contar a sessão foi encerrada.  

 

Nova Roma do Sul, 09 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Tiago Pasa          Luiza Santi 
                           Presidente do Legislativo                   1º Secretária 


