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Ata nº 1.490/2019 

 
 

Aos vinte e cinco 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. Inicialmente foi levada a votação a ata nº 1.489/2019 da sessão do dia 18 de 

setembro de 2019, a qual foi aprovada por todos os vereadores.  Leitura da Justificativa 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019.  Leitura da Moção de Louvor nº 01/2019.  

Leitura do Pedido de Indicação nº 25/2019. O Presidente anunciou que seria realizado 

uma homenagem com entrega de Menção Honrosa ao Esporte Clube Cençasamba, que 

conquistou a 7ª Copa Municipal de Futebol Society 2019 e o Campeonato Municipal de 

Futsal 2019. Tribuna Popular: Foi convidado a utilizar o espaço o representante Esporte 

Clube Cençasamba Sr. Diego Debastiani. O mesmo afirmou que “é muito gratificante 

para o Clube receber este reconhecimento. Lembro que no primeiro campeonato 

disputado, nem uniforme o time tinha, tivemos que pegar emprestado e acabamos 

ganhando o campeonato na época. Hoje contamos com 6 vitórias em campeonatos de 

futsal, e esta última conquista foi a mais emocionante de todas. Agradecemos a todos 

pela torcida e ao apoio da administração municipal que proporciona estes 

campeonatos". Entrando no Grande Expediente, a primeira vereadora a utilizar o 

espaço da tribuna, foi a vereadora Odete Araldi Bortolini, a qual cumprimentou a todos 

e parabenizou os representantes do time Cençasamba presentes e aos que não puderam 

comparecer pelas conquistas, pois sabe-se a importância do esporte na vida dos jovens 

e dos veteranos também. Informou que como a secretária Juliana não estava presente 

hoje a tarde na casa, não se pode informar aos demais colegas que se alguém quisesse 

subscrever o Pedido de Indicação, estaria aberto. Sobre este pedido no dia 27 de 

setembro é comemorado o dia da Doação de Órgãos, por isso cabe ressaltar a 

importância da doação de órgãos e a falta de campanhas na mídia, pois mesmo 

sabendo-se que o ministério da saúde tem no site todo material sobre como funciona a 

a doação de órgãos e tecidos, quem pode doar, que não pode, os receptores, a realidade 

é diferente, pois nas maioria das vezes quem decide são os familiares e em um momento 

muito difícil, então é importante conversar em casa, dizer dá vontade que a pessoa tem 

perante a família, para que o dia que acontecer alguma coisa, que estes possam dar 

andamento ao desejo dessa pessoa. Acredita que ao unir esforços na intenção de 

mobilizar as Secretarias de Saúde dos Municípios, para que cobrem da Secretaria do 

Estado uma campanha permanente. Afirmou que recebeu este pedidos de amigos de 

outras Câmaras que também estão se mobilizando e pedindo para sua Secretaria de 

Saúde encaminharem correspondências ao Estado e ao Ministério da Saúde para que 

possam se sensibilizar e mobilizar mais a comunidade na questão da doação. 

Intervenção vereadora Marina Panazzolo: afirmou que deseja subscrever o pedido, e 

que poderia ser passado ao executivo a exemplo de outros locais, que quando tiver o 

próximo concurso público, para questão de incentivo, que isentem a inscrição para as 

pessoas que são cadastradas como doadores. Pois pode-se notar que muitas pessoas 

foram motivadas a se cadastrar como doador pela gratuidade da inscrição de concursos 

públicos. Voltando ao seu pronunciamento a vereadora Odete convidou os colegas que 
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quiserem subscrever, pois em sua opinião ganha um peso maior e espera que que seja 

realmente encaminhado essa correspondência a Secretaria de Saúde então pedindo 

para que elaborem uma campanha Estadual e mandar para também Ministério da Saúde 

para que venha uma campanha de peso nacional, tendo em vista a importância deste 

assunto.  Comentou também sobre o Projeto de Decreto Legislativo que foi apresentado 

pela bancada, onde sentiu-se a falta de uma certificação a ser dada aos Clubes de Mães 

que estão vindo participar da sessão. Entende que é importante este registro para a 

história dos clubes de mães e não tem um custo elevado para a Casa, e tem um 

significado importante está homenagem para o trabalho que elas realizam. Sugeriu que 

possa ser verificado uma oportunidade de chamar novamente os clubes que já 

participaram, para que os mesmos venham receber este reconhecimento, de quem faz 

a diferença para a comunidade. Por fim o vereador Gustavo De Déa utilizou o espaço da 

tribuna, onde cumprimentou a todos e comentou sobre a importância da realização dos 

campeonatos de futebol e futsal, pois é um forma de integrar a comunidade através do 

esporte. Que é uma forma de incentivar os jovens a participar, pois no passado 

dificilmente os jovens ficavam de fora de um campeonato, e hoje me dia há outros 

interesses o que torna difícil a montagem dos times. Ressaltou como membro do time 

e como vereador a importância do reconhecimento realizado pela Casa ao time 

Cençasamba, desejou que mais times possam estar aqui sendo homenageados e que a 

Administração Municipal continue incentivando e dando apoio ao esporte municipal. 

Comentou sobre a história do time, onde no início eram poucas equipes que 

participavam dos campeonatos e hoje em dia mais times estão participando o que torna 

a competição mais amistosa, e que muitas vezes se aprende com os erros, que nem 

sempre se ganha ou se perde, o importante é continuar competindo. Entrando na 

Ordem do Dia, foram levados a votação a Moção de Louvor nº 01/2019 e o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 03/2019. A Moção de Louvor foi comentada pela vereadora 

Marina Panazzolo e pelo vereador José L. Comin e após levada a votação foi aprovada 

por unanimidade de votos. O Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019 foi comentado 

pelas vereadoras Marina Panazzolo, Odete A. Bortolini e pelo vereador Gustavo De Déa. 

Após levado a votação foi aprovado por unanimidade de votos. Esclarecimentos 

Pessoais, não houveram inscritos. Recados finais: O Presidente informou que haverá a 

audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre após o término da sessão 

e após passou a palavra para a vereadora Arnilde T. S. Kriger, que informou em nome da 

Bancada do PP juntamente com os colegas Zelvir A. Santi e Márcio A. Rossi, que com 

pesar anuncia o falecimento do Sr. Pedro Carminatti, o qual foi muito influente na 

política, sendo presidente do Partido Progressista e também foi muito influente no meio 

empresarial do município.  E a vereadora Odete A. Bortolini também solicitou o espaço 

para sugerir que fosse convidado os candidatos a eleição do Conselho Tutelar, para que 

se fizessem presentes na próxima sessão, para se apresentarem, tendo em vista que a 

eleição será no final de semana da mesma semana. 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. 
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Nova Roma do Sul, 25 de setembro de 2019. 
 

___________________________                 __________________________________ 

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