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Ata nº 1.472/2019 

 

 

Aos oito dias de maio de 2019, às 19 horas em Sessão Ordinária sob a Presidência do 

vereador José Luiz Comin, onde todos os vereadores estavam presentes. Inicialmente foi 

levada a votação a ata da Sessão Ordinária n° 1.471/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade de votos. Leitura do Ofício nº 15/2019 do Colégio Estadual Nova Roma. Leitura 

do Ofício nº 63/2019 da Secretaria da Administração. Tribuna Popular: foi cedido o espaço 

da tribuna popular ao Gerente do Banco Banrisul Sr. Santelmo Marin, o qual se apresentou 

e se colocou à disposição para quaisquer questões ligadas ao banco. Entrando no Grande 

Expediente, o primeiro vereador a utilizar o espaço da tribuna, foi o vereador Gustavo De 

Déa, o qual cumprimentou a todos e comentou sobre a importância da vinda do gerente do 

banco para se apresentar e formar uma parceria com a Casa. Afirmou que é com alegria que 

vê a finalização da pavimentação asfáltica da Avenida Júlio de Castilhos, a qual contou com 

valores de emenda do Deputado Mauro Pereira, que foi muito almejada pela bancada do 

MDB e também a parceria com a Prefeitura, que fez a contrapartida do restante do valor, 

para conclusão desta obra. Informou que no dia 02 de maio foi comemorado o Dia Nacional 

do Ex Combatente da 2ª Guerra Mundial. Considera-se Ex-combatente “todo aquele que 

tenha participado efetivamente de operações bélicas, na 2ª Guerra Mundial, como 

integrante da Força do Exército, da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea 

Brasileira, da Marinha de Guerra e da marinha Mercante, e que, no caso militar, haja sido 

licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente. Deixou o seu 

agradecimento a todos aqueles que fizeram tanto pela nação. Lembrou que seu avô é um 

desses Ex Combatentes que ainda está vivo e que já foi reconhecido inúmeras vezes tanto 

pela Casa, como por órgãos de fora do município também. Também informou que no dia de 

hoje, 08 de maio, mas do ano de 1945, ficou marcado na história como o dia da rendição 

incondicional da Alemanha Nazista e consequentemente pelo fim da 2ª Guerra Mundial. 

Para os brasileiros, o Dia da Vitória, que é lembrado pela participação de cerca de 25.000 

homens que lutaram pela vitória, liberdade, democracia e paz. A estes homens a sua total 

admiração e respeito. A próxima a utilizar o espaço da tribuna, foi a vereadora Odete A. 

Bortolini, a qual cumprimentou a todos, deu as boas vindas ao Gerente do Banco Banrisul 

Sr. Santelmo Marin. Comentou que esteve juntamente com os colegas Adi Scapinello e Zelvir 

A. Santi na reunião do Parlamento Regional. Foi discutido a questão da saúde e dos hospitais 

que atendem o nosso município. O nosso município está em primeiro lugar em atendimento 

de saúde, mas nós não temos hospitais, e por isto depende-se do atendimento hospitalar 

dos outros municípios maiores, que tem estrutura. Na oportunidade da reunião do 

parlamento estavam presentes representantes de dois hospitais, o Gerente do 

Departamento Financeiro do Hospital Pompéia e um representante da área Administrativa 

e Contábil do Hospital São Carlos de Farroupilha. Os mesmos se mostraram muito 

preocupados, colocaram a real situação que se encontra a saúde dos hospitais, e a grave 

situação financeira. A representante do Hospital São Carlos disse que Nova Roma tem 

auxiliado muito com a questão de alimentação, de produtos que precisa, como campanhas 

e tudo, mas talvez isso não seja suficiente. Talvez seja necessário em suas palavras “a gente 

se unir junto ao Parlamento Regional, para tentarmos alguma emenda parlamentar 

conjunta”, afirmou que esta é sua ideia. Afirmou que conversou com o Deputado Búrrigo, 
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sobre o assunto, até esteve com ele no Hospital Geral, que também está com problemas 

sérios na questão financeira, e ele estava lá para verificar a conclusão da parte materno 

infantil, que tem uma ala que abriria com a conclusão daquela parte da obra, seriam abertos 

30 leitos de UTI adulta e 40 leitos para clínica geral e toda a parte que atende hoje da 

pediatria,  iria parar o complexo novo que está em obra, mas para isso demanda 10 milhões 

só na infraestrutura. Afirmou que “é dinheiro e não é”, se for feito uma análise prévia, os 

gestores da Tramontina, particularmente doaram para a Santa Casa de Porto Alegre o 

equivalente a  R$ 40 milhões de reais, se destes uma pequena parte tivesse sido doada aos 

hospitais aqui da região, que atende os funcionários desta mesma empresa, a situação dos 

hospitais, não estaria tão precária. Mas o dinheiro é deles, e eles doam a quem quiserem. 

Afirmou que como vereadores não se tem tanto poder, mas unir o Parlamento Regional e 

tentar juntos buscar agregar os nossos trabalhos, as ações junto aos Deputados Estaduais, 

haverá mais força para tentar alguma emenda consistente, que venha realmente subsidiar 

alguma dessas obras. Intervenção da vereadora Arnilde T. S. Kriger:   Afirmou que no mês 

passado esteve participando da reunião do Parlamento Regional, e um dos assuntos 

levantados, foi a questão do Hospital São Carlos poder também tratar de casos de 

traumatologia, pois hoje todos os casos são encaminhados ao Hospital Pompéia. 

Questionou a colega vereadora Odete, se foi comentado algo sobe este assunto. Retomando 

o seu pronunciamento a vereadora Odete afirmou que nada foi dito sobre este assunto 

justamente pelas questões financeiras, porque como dito pelos representantes presentes, 

a implantação é fácil, o problema é a manutenção do serviço, que necessita de um porte 

muito maior e de forma permanente. Disse que conforme números apresentados há em 

torno de 1000 cirurgias eletivas em atraso, então diante disto, afirmou que deve ser feito 

algo para tentar mudar este quadro. Parabenizou a equipe que organizou a Escolha da 

Rainha Regional da 3ª Idade, que aconteceu na Comunidade de Fagundes varela no último 

dia 27. Ressaltou a importância destes encontros para os participantes, e pediu para que 

continuem realizando estes eventos que são uma forma de integração e socialização entre 

os participantes. O próximo vereador a utilizar o espaço da tribuna, foi o vereador Zelvir A. 

Santi, o qual cumprimentou a todos, desejou as boas-vindas ao Gerente do Banco e se 

colocou à disposição para que precisar. Afirmou que hoje foi concluído o capeamento 

asfáltico da Avenida Júlio de Castilhos, se mostrou preocupado com a segurança dos que 

trafegam pelo local, pois em sua opinião deveriam ser colocado mais quebra-molas, para 

evitar o excesso de velocidade no local. Informou que chegou uma retroescavadeira, que foi 

adquirida através de verbas vindas da então Senadora Ana Amélia Lemos – PP, que será 

muito útil para utilização nos trabalhos demandados pelos munícipes. Hoje foi recebida a 

correspondência que entrou para os cofre públicos a 2ª e última parcela da emenda do 

Deputado Afonso Hann para o asfaltamento na Comunidade de São Valentim, que inclusive 

na sexta-feira será realizado a inauguração deste trajeto de pavimentação asfáltica.  

Informou que dia 10/05 acontecerá a licitação para pavimentação da Comunidade de 

Paranaguá Nascente, sentido Eco Park. Comentou sobre as questões da saúde colocada pela 

colega vereadora Odete, se mostrou favorável na busca de alguma emenda para auxiliar 

estes hospitais, pois conforme colocado por alguns Deputados, o novo Governo estará 

priorizando as áreas de saúde e educação, para destinação de emendas, por isso acredita 

que não será difícil de conseguir. Intervenção da vereadora Marina Panazzolo: Afirmou que 

não concorda com a colocação do colega, onde ele diz que a prioridade do Governo seria as 

áreas da Educação e Saúde, pois com o corte e verbas para faculdades Federais, Escolas 
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Técnicas, bolsas de estudo, ele se mostra contra a educação. Voltando ao seu 

pronunciamento o vereador afirmou que, quem está fazendo está afirmação de que a 

prioridade é a educação e saúde, são os Deputados, pois como sempre há demandas para 

reivindicar, os mesmos afirmaram que será mais fácil para estas áreas do que para uma 

pavimentação asfáltica. Em seguida o presidente vereador José L. Comin, passou a 

presidência ao vice presidente vereador Zelvir A. Santi, para poder utilizar o espaço da 

tribuna. Iniciando o seu pronunciamento, comentou sobre a fala do colega vereador Zelvir 

A. Santi, onde que o mesmo informou que a informação que chegou é que o Governo 

Federal priorizará as áreas da educação e saúde, para destinação de verbas. Como pode-se 

ver quem paga é sempre o povo e nada muda, pelo contrário, está sempre piorando. Não é 

liberando armas e balas para a população que a segurança vai mudar, deve colocar a 

segurança na rua.  Intervenção da vereadora Marina Panazzolo: afirmou eu quando os 

Deputados afirmam que serão priorizadas as áreas da saúde e educação para destinação de 

verbas, que estariam mentindo, dando uma desculpa, porque não estão ajudando em outras 

áreas, porque estariam dando prioridade a estas, quando nem essas estão ajudando, visto 

que considerando os cortes na educação como por exemplo nas universidades federais que 

tem previsão de não conseguir trabalhar no segundo semestre, por causa dos cortes. Há 

muitos estudantes de Nova Roma do Sul, que necessitam de bolsas para continuar 

estudando, e tendo em vista que a universidade também não tem os repasses e poderão 

fechar, de que forma estes alunos irão estudar, ou mesmo custear seus estudos por conta 

própria? Afirmou que o que o Governo que é tirar os pobres da educação, para que continue 

somente os ricos e que os pobres não tenham mais acesso à educação e se quer a 

possibilidade de ter um dia uma melhor qualidade de vida. Voltando ao seu pronunciamento 

o vereador José, comentou que este Governo só quer priorizar “os grandes” e os 

“pequenos” é que tem eu pagar o preço por isso.  Parabenizou a organização da escolha da 

Rainha Regional da 3ª Idade, através da Primeira Dama Fabrícia e da Cassiane, esposa do 

Vice Prefeito Roberto. Comentou sobre a conclusão do asfaltamento da avenida Júlio de 

Castilhos, e parabenizou a administração pelo bom trabalho. Solicitou aos colegas se pode 

colocar uma gravação de um depoimento de um Deputado na tribuna, para que os colegas 

ouçam e reflitam o que foi dito pelo mesmo, sobre a Reforma da Previdência. Neste 

depoimento o Deputado em questão sugere que seja feita uma reforma de cima para baixo, 

“dos grandes” primeiro, dos grandes devedores da previdência e não nos pobres 

trabalhadores que estão sempre sendo prejudicados. Após o fim do seu pronunciamento a 

presidência lhe foi devolvida e foi dado andamento aos trabalhos. Entrando na Ordem do 

Dia, não houve projetos para serem discutidos e votados. Esclarecimentos Pessoais, não 

houveram inscritos. Recados finais: Sem recados finais. 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 pelo Presidente e pela 1ª secretária. 

Nova Roma do Sul, 08 de maio de 2019. 

 

 
___________________________                 __________________________________ 

José Luiz Comin - Presidente do Legislativo  Arnilde T. S. Kriger – 1ª Secretária 
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