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Ata nº 1.484/2019 

 
 

Aos quatorze dias de agosto 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 nº 1.483/2019 da sessão do dia 07 de agosto de 2019, a qual 

foi aprovada por todos os vereadores presentes, com uma correção no pronunciamento 

da vereadora Odete A. Bortolini. Leitura do Ofício nº 072/2019 da RGE. Edital de 

convocação para Audiência Pública.  Leitura da Exposição de motivos do Projeto de Lei 

nº 1.468/2019. O Presidente informou que será realizado a entrega da premiação aos 

alunos, que participaram do FETEMA – Festival Estadual de Teatro Melhores do ano. E 

também a entrega da premiação pelo 1º lugar do espetáculo Saltimbancos nos quesitos: 

cenário, figurino, sonoplastia, maquiagem e melhor espetáculo infantil. E 2º lugar do 

espetáculo Dois Corações e Quatro Segredos nos quesitos: cenário, figurino, 

sonoplastia, maquiagem e melhor espetáculo infantil. Por isso convidou a Professora de 

Teatro Julinéia Fochesatto para ocupar a Tribuna Popular, onde a mesma explicou sobre 

o trabalho que é realizado com os alunos, quais são os projetos futuros e em andamento 

e após iniciou o protocolo de entrega aos premiados, e aos participantes do festival, 

convidando um vereador por vez para realizar a entrega. Os alunos premiados foram:  

1º lugar Melhor Atriz Infantil VALENTINA NODARI – 2 CORAÇÕES E QUATRO SEGREDOS; 

2º lugar Melhor Atriz Infantil – SABRINA S. RANZOLIN – SALTIMBANCOS; 1º lugar Melhor 

Atriz Coadjuvante Infantil – EMILE SERAFIN – 2 CORAÇÕES E 4 SEGREDOS; 2º lugar 

Melhor Atriz Coadjuvante infantil – CLAUDIA VANZETO MAGNAGUAGNO – 

SALTIMBANCOS; 3º Melhor Atriz Coadjuvante Infantil – NATALIA CANSAN – 

SALTIMBANCOS; 1º lugar Melhor Atriz Revelação Infantil – JOANA S. BETT – 2 CORAÇÕES 

E QUADRO SEGREDOS; 2º lugar Melhor Atriz Revelação Infantil – ALINE GAMBATTO – 

SALTIMBANCOS; 1º lugar Melhor Ator Infantil – ENZO SCHLEMMER – SALTIMBANCOS; 

2º lugar Melhor Ator Infantil – PATRICK T. TURCHETTO – SALTIMBANCOS; 3º lugar 

Melhor Ator Infantil – KAUÃ CHIARELLO STEDILLE – SALTIMBANCOS; 2º lugar Melhor 

Ator Coadjuvante Infantil – VITOR A. MAGNAGUAGNO – 2 CORAÇÕES E 4 SEGREDOS; 3º 

lugar Melhor Ator Coadjuvante Infantil – VINICIUS B. FERREIRA –2 CORAÇÕES E 4 

SEGREDOS; 1º lugar Melhor Ator Revelação Infantil – LEONARDO TOZETTO – 2 

CORAÇÕES E 4 SEGREDOS; 2º lugar Melhor Ator Revelação Infantil – ANDREI GRIFFANTE 

– SALTIMBANCOS; 3º lugar Melhor Ator Revelação Infantil – GUSTAVO TURQUETTO – 2 

CORAÇÕES E 4 SEGREDOS. Também foram entregues premiações que ficarão com a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco: 1º lugar Melhor Cenário 

Infantil – OS SALTIMBANCOS; 2º lugar Melhor Cenário Infantil – DOIS CORAÇÕES E 

QUATRO SEGREDOS; 1º lugar Melhor Figurino Infantil – OS SALTIMBANCOS; 2º lugar 

Melhor Figurino Infantil – DOIS CORAÇÕES E QUATRO SEGREDOS; 1º lugar Melhor 

Sonoplastia Infantil – OS SALTIMBANCOS; 2º lugar Melhor Sonoplastia Infantil – DOIS 

CORAÇÕES E QUATRO SEGREDOS; 1º lugar Melhor Maquiagem Infantil - OS 

SALTIMBANCOS; 2º lugar Melhor Maquiagem Infantil - DOIS CORAÇÕES E QUATRO 

SEGREDOS; 1º lugar Melhor Espetáculo Infantil – OS SALTIMBANCOS; 2º lugar Melhor 
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Espetáculo Infantil – DOIS CORAÇÕES E QUATRO SEGREDOS; CATEGORIA JUVENIL: 1º 

lugar Melhor Atriz Revelação Juvenil – ERICA L. ROLDO – ESPETÁCULO: RICOS E POBRES 

TODOS SÃO POBRES. Também receberam menção honrosa da Câmara de Vereadores 

os alunos que somente participaram, mas que não foram premiados: EZEQUIEL ROSA DA 

SILVA, FERNADA FIAMETTI, GABRIELA CAMATTI SEVERO, JANAINA ROSSI,  MÔNICA DELAZERI 

MAGNAGUAGNO, PÂMELA MARIA PIOLA, ELOIR ROSSI, MHACIEL CALABRIA, GABRIEL ROLDO, 

NATHALIA REGINA CANZAN, RAFAELA BONETTI, SOFIA CONTE MORESCO, ARTHUR ALVES CAON,  

MAYSA ROSSI, ANA LUÍZA LODI PASUCH, JANQUIEL TESARO COMIN, DIEGO KLÓSS BORTOLINI. 

Após o Secretário da Educação, Cultura e Desporto Sr. Roberto Comin foi convidado para utilizar 

a tribuna, onde destacou a importância este projeto, a evolução dos alunos participantes, e a 

satisfação do reconhecimento através deste Festival Estadual. Encerrado o protocolo de 

entrega, o Presidente deu continuidade à sessão, convocando os inscritos para fazer uso da 

tribuna no Grande Expediente, a primeira vereadora a utilizar o espaço da tribuna, foi a 

vereadora Marina Panazzolo, a qual cumprimentou a todos inicialmente e parabenizou 

a todos os alunos, professores, direção da escola e pais que acompanham estes alunos 

que estão sendo homenageados hoje. Explicou um pouco do trabalho que é realizado 

pelos vereadores da casa, e afirmou ser muito bom ver a casa cheia como hoje, pois é 

muito difícil as pessoas participarem ativamente dos trabalhos da Câmara, por mais que 

as sessões sejam transmitidas ao vivo e as pessoas acabam participando mais 

ativamente somente em época de campanha política. Acredita ser muito justa esta 

homenagem, afirmou que em conversa com o Vice Diretor Tiago Tieppo, surgiu a ideia 

de prestar esta homenagem e entregar os troféus nesta noite, também todos os colegas 

foram favoráveis a esta homenagem. Acredita que também é uma forma de familiarizar 

os alunos com os trabalhos que são realizados na casa, tendo em vista que a maioria 

nunca havia estado na casa. Disse que acha muito importante esse investimento em 

políticas públicas para a cultura, que é um direito fundamental do país. E os vereadores 

como representantes públicos devem ressaltar a importância desses investimentos, que 

estão sendo realizados, tanto em educação e também em lazer e cultura. Parabenizou 

a todos novamente, e afirmou que lembra que há alguns anos acompanhou o início dos 

primeiros teatros, e lembra das carinhas envergonhados com um pouco de medo e 

receio, e hoje são destaque graças a dedicação. O próximo a utilizar a tribuna foi o 

vereador Márcio A. Rossi, o qual cumprimentou a todos e parabenizou o trabalho de 

cada um dos alunos homenageados, e afirmou ter certeza que todos merecem este 

reconhecimento. Também parabenizou a professora, e a todos os envolvidos. Acredita 

que o turno integral na escola tem ajudado no fortalecimento das crianças por meio das 

oficinas de dança, teatro, música, e tem outras atividades realizadas no município 

através de programas, que contribuem para o desenvolvimento dos alunos e para a 

melhoria de seus rendimentos escolares. Essa integração e melhoramento da 

autoestima dos estudantes é muito importante, pois estes eventos culturais são capazes 

de valorizar as capacidades importantes de cada jovem do nosso município. Afirmou ser 

um prazer receber esses jovens talentosos aqui na Câmara de Vereadores. A próxima a 

utilizara a tribuna, foi a vereadora Odete A. Bortolini, a qual cumprimentou a todos 

inicialmente e comentou sobre a satisfação de ver a casa cheia, com pais, gestores, 

professores e a família podendo celebrar a vitória dos seus filhos. Parabenizou a todos 

pelo bom trabalho que hoje colhe os frutos através dessa homenagem e pelas 
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premiações. Afirmou que nada disso acontece sem o apoio de uma gestão presente, de 

um acreditar dos gestores do municípios e do empenho dos professores, do secretário, 

pois como é de conhecimento, além do investimento dos recursos, o investimento 

pessoal é muito grande. Citou as palavras de um professor que é seu amigo que diz: “O 

povo que não investe em cultura no universo em sua memória, não investe na arte, ele 

é um povo triste, porque através da cultura através da arte as pessoas podem 

demonstrar seus talentos, podem vivenciar seus sonhos. Na arte e na cultura elas 

podem ser elas mesmas, podem se imaginar e elas podem desfrutar daquilo que às vezes 

a vida dura e real não as permite em função de regulamentos que a sociedade tem.” 

Então a arte é libertadora, e é muito bom ver esse grande grupo aqui de alunos do 

município, tendo apoio, além dos gestores, dos professores, das suas famílias, dos seus 

pais, porque se os pais não apoiarem e não os conduzirem para esse caminho, não 

participarem do processo, as coisas não acontecem no final.  Afirmou que acredita que 

neste grupo que está sendo homenageado esta noite, além de grandes talentos, há 

também grandes superações, e que bom que existe a possibilidade de através da arte e 

da cultura, criar cidadãos melhores, de explorar os limites. Essas crianças aprendem a 

lidar com as adversidades, como o diferente e aceitar o diferente, e a escola é o melhor 

espaço de socialização e pertencimento que a sociedade disponibiliza. Então acredita 

que o grande ser humano se forma pela educação, e é ali que o investimento maior tem 

que ser feito, e a arte é um dos grandes pilares da educação para a formação do cidadão. 

Intervenção vereador Gustavo De Déa: inicialmente cumprimentou a todos, e afirmou 

que no momento que foi sugerido a homenagem através da colega vereadora Marina, 

de pronto concordou e afirmou que não esperava uma participação tão numerosa na 

Casa, o que é muito bom. Parabenizou a todos pelo belo trabalho realizado através deste 

projeto. Afirmou que essa conquista também é comemorada pela Casa, pois sempre que 

chegam projetos que venha a agregar de alguma forma, a Casa se posiciona favorável 

de forma unânime e hoje colhe-se os frutos deste trabalho que de alguma forma, direta 

ou indiretamente todos tem uma parcela de participação. Parabenizou novamente a 

todos por esta conquista. Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. Recados 

finais: sem recados. O presidente afirmou que estes jovens que estão aqui hoje sendo 

homenageados são parte do futuro do município, desejou a todos muita sorte na 

caminhada e que quem sabe futuramente não possam estar nesta Casa exercendo o 

cargo de vereador ou vereadora, ou até mesmo em cargos mais altos como Prefeito e 

Governador. Parabenizou a todos os envolvidos pela conquista. 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, 14 de agosto de 2019. 

 

___________________________                 __________________________________ 

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