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Ata nº 1.491/2019 

 

 

Aos dois dias de outubro 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 Inspetor de Polícia Sr. Eder Cedenir Machado, Secretário 

da Educação Sr. Roberto Comin e o Presidente da Braspol Nova Roma do Sul Sr. 

Alcides Zoraski. Inicialmente foi levada a votação a ata nº 1.490/2019 da sessão do 

dia 25 de setembro de 2019, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Leitura do 

Ofício da Administração nº 128/2019 referente a ficha de controle de veículos do 

mês de setembro de 2019. Leitura do Ofício nº 05/2019 da Secretaria da Saúde 

referente ao Relatório de Gestão Municipal do 2º quadrimestre de 2019. Tribuna 

Popular: Inicialmente a Presidente da Comissão Especial Eleitoral Sta. Karina Dalló 

explicou todo o processo de eleição, bem como local de votação, documentos 

necessários e horário da votação. Após foram convidados para utilizar o espaço os 

candidatos ao Conselho Tutelar, onde puderam se apresentar durante o tempo de 3 

minutos cada. Somente 9 candidatos se apresentaram, pois duas candidatas não 

puderam estar presentes. Os candidatos eram: Alexandra Zanatta Borella, Aline 

Laura Seibert, Bruna Dias da Silva – não pode estar presente por motivos 

particulares, Cristiane Priscila Girelli, Daniel Paulo Donida, Franciele Cadoná – não 

pode estar presente por motivos particulares, Ivandra Santi, Jaqueline Tonin Alquati, 

Michele da Silva Gautério Machado, Natana Elen Alves Ramires e Romana Peterlana. 

Entrando no Grande Expediente, o primeiro vereador a utilizar o espaço da tribuna, 

foi o vereador José L. Comin, o qual passou a presidência ao vice-presidente 

vereador Zelvir A. Santi, para poder ocupar o espaço. Após convocado comentou 

sobre a presença dos candidatos ao Conselho Tutelar. Parabenizou a todos que 

estiveram presentes na sessão e apresentando, afirmou que todos tem capacidade 

para assumir o cargo, alguns estão buscando a reeleição e outros são novos. Desejou 

boa sorte a todos. Informou que foi finalizada a obra de pavimentação asfáltica na 

Comunidade de Paranaguá Nascente com extensão de 1,5 km, o total da obra ficou 

em torno de quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em recursos próprios do 

município. Disse que as obras do ginásio Ginásio Poliesportivo continuam em 

andamento, e que já foi gasto o total de R$ 3.700.000,00 (3 milhões e setecentos mil 

reais), e a poucos dias feito nova licitação para o término do fechamento do ginásio. 

Afirmou que há uma emenda no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) vinda 

do Deputado Pepe Vargas para a finalização da frente do ginásio, e que esta obra ao 

ser finalizada trará muitos benefícios a comunidade, que poderão utilizar o espaço 

com maior segurança. Disse que teve oportunidade de assumir como Prefeito por 

alguns dias, onde assinou a liberação de uma verba para a realização de 

pavimentação asfáltica na comunidade da Salete, que iniciará em breve e será 

realizada com recursos próprios. A próxima a utilizar a tribuna, foi a vereadora Odete 

Araldi Bortolini, a qual cumprimentou a todos e informou que é de extrema 
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importância a presença dos candidatos ao Conselho Tutelar na Casa, para poderem 

se apresentar a comunidade e ressaltar a importância do órgão Conselho Tutelar, 

pois afirmou que tem certeza que no nosso município muitos não sabem a função 

de conselheiro tutelar e nem que no próximo domingo terá eleição. Afirmou que 

sugeriu ao presidente na última sessão que fossem convidados os candidatos ao 

conselho tutelar, agradeceu ao presidente e aos colegas por ter possibilitado este 

espaço, porque acredita que essa casa Legislativa também é um espaço democrático, 

onde as pessoas podem vir e divulgar seu trabalho e mostrar a sua importância 

dentro da nossa comunidade. Fez uma saudação especial a Karina que está à frente 

da comissão eleitoral, disse que sabe como é o trabalho, pois está à frente da eleição 

do Conselho Tutelar de Caxias do Sul e sabe da importância do órgão Conselho 

Tutelar. Afirmou que sabe que os candidatos estudam muito, mas que é fundamental 

o município oferecer os cursos de capacitação para atuação, pois eles são 

fundamentais para quando se chegar lá na ponta, na hora de atuar, “quando o bicho 

pegar”, tem que ter discernimento, ter um conhecimento básico para dar conta das 

problemáticas que se apresentam. Mesmo que aqui os problemas sejam do tamanho 

do município, talvez não são problemas tão graves como ele se apresentaria numa 

cidade grande, mas são problemas pontuais, que com ajuda do Conselho Tutelar às 

vezes eles se resolvem e ajudam a resolver aquelas situações que podem vir a ser 

muito problemáticas no futuro daquela criança, daquele adolescente e daquela 

família. Disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990, para 

trazer esse sistema de garantia de direitos para as crianças, que lá na época do 

código de menores, era vista como um adulto em miniatura, e não como sujeito de 

direitos em desenvolvimento, e que por isso precisa de uma atenção especial, que é 

prioridade absoluta nos seu atendimento. O Conselho Tutelar é composto por cinco 

membros estabelecido por lei, seu critério de trabalho é um órgão autônomo, que 

tem sua autonomia de trabalho, não depende da vontade política de nenhum 

vereador, de nenhum gestor, de nenhum secretário, tem autonomia para fazer o que 

for necessário para garantir aquele direito que em algum momento esteja sendo 

violado para alguma criança, para um adolescente, seja em função da sua condição 

da família, talvez por alguma necessidade ou mesmo pela sua consulta, pela sua 

postura perante a sociedade. Muitos não gostam muito do Conselho Tutelar, como 

já foi dito aqui por alguns candidatos e muito menos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, porque entendem que o estatuto só trouxe direitos, direito 

estabelecido no estatuto que não tenha o seu respectivo dever lá na ponta, para que 

ele seja atendido se a criança e o adolescente tem direito à educação e o poder 

público tem o dever de ofertar a educação mas a criança ou adolescente junto com 

seus pais tem o dever de frequentar a escola, direito ao acesso à saúde. As famílias 

não pode negligenciar e não buscar o atendimento necessário naquele momento 

então para cada direito que o estatuto estabelece tem o seu respectivo dever a ser 

cumprido, para realmente fazer com que ele seja posto em ação e o Conselho Tutelar 

tem um papel fundamental na garantia desses direitos das crianças e os 

adolescentes. Afirmou ter ficado muito contente coma  participação dos que 
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puderem se fazer presentes e que a comunidade merecia este espaço, para que 

vocês viessem e se apresentassem em um momento de divulgar o trabalho de vocês 

como também o momento de divulgar o importante gesto da eleição, convocando 

assim a comunidade Novaromanse para que façam o seu uso democrático do voto, 

pois esta Casa tem o dever de fazer chegar as notícias e alavancar os momentos 

importantes para o município, e a eleição do conselho tutelar é em um deles. Então 

parabenizou a todos que se colocaram à disposição para trabalhar na garantia dos 

direitos das crianças e dos adolescentes através do Conselho Tutelar. Desejou uma 

boa eleição a todos. Após foi a vez do vereador Gustavo De Déa utilizar o espaço da 

tribuna, onde cumprimentou a todos e agradeceu a presença dos candidatos ao 

Conselho Tutelar que puderam se fazer presentes na Casa. Ressaltou a importância 

do trabalhos do Conselho Tutelar, do trabalho em conjunto em prol de um bem 

comum que são as crianças e os adolescentes do município. Compartilha da fala da 

colega Odete, onde a mesma afirma que deve-se valorizar as pessoas que estão se 

disponibilizando em um ato de coragem, se colocando a disposição para exercer um 

cargo muito importante, que é o de assegurar os direitos das crianças e adolescentes 

do município. Afirmou que é muito importante, assim como nas eleições municipais 

e federais, que a população saia de suas casas e vote, acredita que haverá um grande 

número de pessoas que se farão presente nesta eleição. Gostou da fala de muitos, 

que citaram que trabalharão unidos, em prol de um bem comum, que isto é muito 

importante. Disse que foi muito importante a presença dos candidatos hoje, pois 

ampliou a campanha através da transmissão ao vivo pela rede social para lugares 

que talvez não tinham como alcançar indo pessoalmente em virtude do tempo de 

campanha e que prova que a campanha está sendo realizada de uma forma 

respeitosa entre os candidatos e a comunidade. Agradeceu a todos novamente pela 

presença. Por fim a vereadora Arnilde T. S. Kriger utilizou o espaço da tribuna, onde 

comentou sobre a importância da presença dos candidatos ao Conselho Tutelar na 

Casa, pois apesar de que todo mundo conhece todo mundo na cidade, pode-se 

conhecer um pouco mais de cada candidato. Afirmou que todos tem capacidade para 

exercer a função e conduzir bem os trabalhos. Hoje em dia é muito difícil aconselhar 

as crianças e adolescentes, pois os meios de comunicação distorcem muitos dos 

valores que eram transmitidos somente dentro de casa pelo pai ou a mãe. 

Parabenizou a todos os idosos pela passagem do Dia Internacional do Idoso, 

comemorado no dia 01 de outubro. Lembrou que neste mês de outubro é realizado 

a Campanha Outubro Rosa, que é uma campanha para prevenção do câncer de 

mama e do colo do útero. Ressaltou a importância da realização dos exames 

preventivos, e do diagnóstico precoce do câncer. Contou um pouco da história de 

como surgiu a campanha e os dados do último ano sobre o percentual de exames 

realizados, que é muito alertante, pois  eram esperadas 11,5 milhões de 

mamografias e foram realizadas apenas 2,7 minutos uma cobertura de 24,1% bem 

abaixo dos 70% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Também 

lembrou que é bom fazer o auto exame com frequência, tocar o próprio corpo e 

reconhecer sinais de possíveis mudanças, pois é uma importante ferramenta de 
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empoderamento da mulher frente a própria saúde. Entrando na Ordem do Dia, não 

houve matéria a ser votada. Esclarecimentos Pessoais, não houveram inscritos. 

Recados finais: sem recados. 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, 02 de outubro de 2019. 

 

 

 

__________________________________  ___________________________ 

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