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Ata nº 1.488/2019 

 
 

Aos onze dias de setembro agosto de 2019, às 19 horas em Sessão Ordinária sob a 

Presidência do vereador José Luiz Comin, onde todos os vereadores estavam presentes. 

Foi destacado a presença do Sr. Ademir Baretta (Ex – Prefeito de Farroupilha), do Sr. 

Arielson Arsego (Vereador), Sr. Vilson Zanotto (Ex-Prefeito) e das mães membros do 

Clube de Mães da Comunidade de Paranaguá. Inicialmente foi levada a votação a ata nº 

1.487/2019 da sessão do dia 04 de setembro de 2019, a qual foi aprovada por todos os 

vereadores. Ofício nº 122/2019 referente a ficha de controle de veículos da Secretaria 

da Administração do mês de agosto. Ofício nº 123/2019 referente ao Agendamento de 

Audiência Pública. Ofício de pedido para utilizar a Tribuna Popular. Tribuna Popular: 

Presidente do Clube de Mães da Comunidade de Paranaguá Sra. Jocenara Zatti. A 

mesma contou um pouco da história e o trabalho que é desenvolvido pelo Clube de 

Mães e agradeceu a oportunidade do espaço para a manifestação. Entrando no Grande 

Expediente, a primeira vereadora a utilizar o espaço da tribuna, foi a vereadora Marina 

Panazolo, a qual cumprimentou a todos em especial a sua avó Olga Zatti Panazzolo pela 

presença na casa e a Sra. Elza Eibel pela passagem de seu aniversário. Comentou sobre 

a participação do Clube De Mães de Paranaguá, onde parabenizou o Clube pela 

participação e pelo trabalho que exercem. Explicou que foi autora do projeto de lei que 

deu origem ao convite de participação dos Clubes de Mães nas sessões, o qual tem o 

intuito de aumentar a participação das mulheres na Casa, pois como pode-se verificar, 

em 30 anos de município, poucas mulheres participaram das eleições e foram eleitas. 

Questionou as pessoas presentes, quantas delas já haviam participado de alguma sessão 

ou acompanhado o trabalho dos vereadores. Afirmou ser muito comum as pessoas 

responderem que nunca acompanharam uma sessão ou que nunca entraram na Câmara 

de Vereadores, quando questionadas. Disse que é difícil uma pessoa que não conhece o 

trabalho vir a se candidatar um dia, então a intenção é mostrar como o trabalho é feito 

para que mais pessoas possam vir a ser representantes e que também se sintam 

representadas politicamente. Hoje cada vez mais as mulheres estão tomando os 

espaços, mas ainda não existe o mesmo reconhecimento que é dado aos homens, por 

isso que as mulheres devem se incentivar e ter voz ativa e é muito importante a 

participação, para quem sabe incentivar a participação nas próximas eleições, onde mais 

mulheres possam se candidatar e também de levar conhecimento as pessoas do 

trabalho que é realizado pelos vereadores, que foram eleitos pelo povo e que devem ser 

fiscalizados. No próximo ano haverá eleições e então a vereadora questionou, se estão 

atentos ao que os que foram eleitos estão fazendo. Explicou que algumas questões não 

é de poder dos vereadores decidir, mas sim dos Deputados, sejam Estaduais ou Federais, 

mas que o que é de competência do município, deve ser feito e passa pela Casa, onde 

cabe aos vereadores decidir o que será feito, por isso é muito importante que as pessoas 

acompanhem as sessões. Informou que para os que podem acompanhar pela internet, 

as sessões são transmitidas ao vivo pela página do Facebook, sempre no mesmo horário 

da sessão e se não puderem acompanhar ao vivo, podem ver posteriormente, pois o 
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vídeo fica disponível na página. Fez o convite para que a participação das mulheres seja 

mais ativa, para que se sintam fortes e capacitadas como representantes e futuras 

lideranças, ou para apenas acompanhar e entender o que está acontecendo em âmbito 

Municipal. Comentou sobre um Pedido de Providências, que fará na próxima semana, 

onde afirma que foi procurada por muitas pessoas, que estão solicitando a colocação de 

quebra-molas ou tachões redutores de velocidade próximo as suas casas. Disse que 

parece que não estão sendo atendidos os pedidos pelo Poder Público, afirmou que não 

lhe cabe avaliar se de fato o local precisa ou não do redutor, mas que se as solicitações 

são frequentes, isso indica que estão preocupados com a segurança dos locais, e que 

estão pensando na prevenção de possíveis acidentes. Intervenção da vereadora Arnilde 

T. S. Kriger: Complementando a fala da colega vereadora Marina, aproveitou a 

participação do Clube de Mães na sessão, para estender o convite para a participação 

da Sessão do Vereador da Terceira Idade, pois afirmou que possivelmente não haverá 

este ano, devido à falta de interessados. Por isso aproveitou a presença de algumas 

mulheres que já participaram, para que estas incentivem as pessoas a participar, pois é 

um evento simples, realizado de acordo com as necessidades do grupo participante, 

onde se aprende muito, tanto os participantes, quando o pessoal que assiste a sessão. 

Então reforçou o convite para que hajam interessados e que o evento venha a 

acontecer. Em seguida o vereador Gustavo De Déa utilizou a tribuna, onde comentou 

sobre o trabalho dos vereadores, que por mais que muitas vezes houve 

desentendimentos no passado, hoje o trabalho é realizado me sintonia, em prol dos 

interesses da comunidade. Ao longo da história da Câmara sempre houve uma 

preocupação com o dinheiro público, e a prova disso e a pouca demanda de diárias 

requerida pelos vereadores, que por muitas vezes fazem visitas e viagens e não solicitam 

diárias, por entender que deve-se tomar cuidado com o dinheiro público. Informou que 

a algum tempo os colegas vereadores Odete, Adi e Odacir estiveram em visita ao 

Secretário dos Transportes, para questionar a situação da ERS 448, pois entra governo 

e sai governo e a situação não muda. Por isso os vereadores estiveram em Porto Alegre 

conversando com o Secretário para verificar o que estava acontecendo, e o que ele 

colocou é que será destinado o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) até o 

final do ano, para continuação da estrada. Este valor será oriundo de um imposto vindo 

dos combustíveis, que cabe a união administrar. Então acredita que é muito importante 

esta notícia, que mesmo que não seja num ritmo muito veloz, mas que com este valor 

possa ser dado continuidade a esta obra, e que na medida do possível ela possa ser 

finalizada o mais breve possível. Comentou sobre a final do Campeonato de Futsal, que 

ocorreu na última sexta-feira, onde parabenizou a todos os participantes, sejam atletas 

ou da organização. Afirmou que foi uma festa muito bonita, e que é muito importante 

que o município promova este tipo de campeonato e que a comunidade apoie 

participando e torcendo, pois isso serve de incentivo para que mais jovens possam 

participar, pois sabe-se que hoje em dia a participação é mais difícil, pois os jovens 

acabam tendo outros interesses. Intervenção da vereadora Marina Panazzolo: Afirmou 

que gostaria de deixar registrado uma chateação dos moradores do centro do município, 

devido as constantes queima de fogos de artifício, pois embora seja uma festa linda, que 

termina ali na comunidade, depois disso em virtude do divertimento de um pequeno 
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grupo de pessoas o bairro inteiro ficou sem dormir. Disse que não lhe cabe julgar, mas 

que o respeito com quem não está em festa deve acontecer. Afirmou que está falando 

isto sem medo de retaliações, pois sua minha família sempre esteve presente tanto na 

política, quanto em times de futebol e que é normal quando se perde em alguns 

aspectos, estourarem foguetes próximo a sua casa. Disse que isso não é problema, que 

o problema são as outras pessoas que não tem nada a ver com a situação, passarem por 

esta chateação de não dormir à noite. Acredita que deve haver o respeito com quem 

não está em festa. Afirmou que sabe que a emoção de quem ganha é grande, mas que 

as outras pessoas que não estavam comemorando não devem ser prejudicadas por isso. 

Acredita que trazer o assunto na Casa hoje, possa servir de exemplo para futuras 

comemorações, onde que se tenha um limite e que ninguém se sinta prejudicado. 

Voltando ao seu pronunciamento o vereador Gustavo, o mesmo lamentou que por 

causa de atitudes de alguns participantes, todos levem a culpa. Afirmou que estas 

atitudes não condizem com o que é realmente a festa e que lamenta esse tipo de 

incômodo, que é desnecessário e que isso sirva de exemplo para que na próxima vez 

seja feito diferente. Intervenção do vereador José L. Comin: Parabenizou o colega 

vereador pela vitória, pois estava participando da competição no time que foi vencedor. 

Informou que o comentário no dia seguinte, foi realmente que as pessoas não 

conseguiram dormir, devido a queima constante de foguetes. Disse que ficou muito feliz 

pela participação no campeonato, e que do que depender de sua parte sempre 

incentivará a promoção do esporte no município. Por fim a vereadora Odete A. Bortolini 

utilizou a tribuna, onde cumprimentou a todos em especial ressaltou a presença dos 

Senhores: Vilzon Zanotto (Ex-Prefeito, Vereador e Professor), Sr. Ademir Bretta (Ex-

Prefeito da cidade de Farroupilha, foi Assessor do Governador José Ivo Sartori e hoje é 

Assessor do Deputado Márcio Biolchi), e o vereador de Farroupilha Sr. Arielson Arsego, 

o qual está a seis legislaturas atuando como vereador, que é uma alegria poder recebe-

lo na Casa. Disse que se alegra com a presença do Sr. Ademir Baretta, pois é um amigo 

próximo e presente que está trabalhando com um Deputado, o que pode ser muito útil 

para o município, tendo em vista que não se tem nenhum Deputado da região. Disse 

que quando o Deputado vier para a região será um prazer recebe-lo no município. 

Comentou sobre a participação do Clube de Mães de Paranaguá, onde agradeceu a 

presença e que é muito importante ter mulheres participando da sessão, pois enobrece 

a casa. Ressaltou a importância social que tem os clubes de mães, pois são um espaço 

de socialização muito importante na sociedade, sabe-se que os homens têm muitas 

opções para divertimento e as mulheres não tem muitos espaços de participação. Então 

os clubes de mães se tornam essenciais para a participação da mulher, é um espaço de 

conhecimento, pois são realizadas muitas trocas, é um espaço de descontração e lazer, 

pois são realizadas viagens, onde se tem oportunidade de conhecer outros municípios, 

e até outros estados. Às vezes é a oportunidade das férias que as mulheres têm, e que 

não teriam se não fosse através do clube. Afirmou que gosta muito dos eventos que são 

promovidos pelos Clube de Mães e espera que não se deixe morrer esse espaço, que a 

participação possa aumentar, através do esforço de cada uma em convidar mais 

pessoas, que os jovens possam participar, pois sabe-se que cada vez menos pessoas 

participam como membros e geralmente são pessoas de mais idade que 
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permanecessem. Então espera que com o aumento da participação dos jovens, possam 

se unir mais e quem sabe até propor projetos de políticas públicas. Comentou sobre o 

assunto que o colega vereador Gustavo colocou, sobre a visita ao Secretário dos 

Transportes. Afirmou que esta conquista não é algo relacionado somente ao seu partido, 

que é um esforço conjunto entre Prefeito, Vereadores e lideranças de Antônio Prado, 

com o intuito de sensibilizar o Secretário dos Transportes, para que se tomasse alguma 

atitude com relação a essa estrada. Também contou-se com o auxílio dos Deputados 

Carlos Búrigo, Tiago Simão, e Vilmar Zanchin que acompanharam na visita ao secretário 

e que posteriormente conversaram com o Governo e a Casa Civil, pois não existia na 

pasta dos transportes recursos. Então acredita que o trabalho do legislativo é este, 

tentar buscar junto aos representantes em outras instâncias recursos e trabalhos que 

venham agregar para as melhorias das condições do nosso município. Intervenção do 

vereador Zelvir A. Santi: Informou que na próxima semana haverá a reunião mensal do 

Parlamento Regional, que ocorrerá na cidade de Antônio Prado, onde o assunto a ser 

debatido será a obra da ERS 448. Como são em torno de 20 municípios participantes, 

acredita que terão mais forças ainda para se obter algum resultado e esta obra possa 

ser concluída. Afirmou que é um esforço em conjunto independentemente de partidos 

políticos, todos estão fazendo a sua parte em prol de um bem comum, que trará 

benefícios a todos. E a urgência da tomada de alguma atitude, pois não pode-se perder 

o que já foi realizado. Voltando ao seu pronunciamento a vereadora Odete, informou 

que não é uma questão de partido, que o momento é de unir esforços, para que todos 

juntos, possam ver esta obra concluída. Acredita que se cada um fizer sua parte, mesmo 

com a escassez de recursos, aos poucos vai avançando. Entrando na Ordem do Dia, não 

houve projetos para serem votados Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. 

Recados finais: O Presidente solicitou a 1ª secretária que realizasse a leitura do convite 

da Prefeitura de Antônio Prado referente a Reforma e Ampliação da Praça Garibaldi que 

ocorrerá no dia 20 de setembro. 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, 11 de setembro de 2019. 

 

___________________________                 __________________________________ 

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