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Ata nº 1.493/2019 

 
 

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. Destacou-se a presença do Clube de Mães da Comunidade Fagundes Varela. 

Inicialmente foi levada a votação a ata nº 1.492/2019 da sessão do dia 09 de outubro de 

2019, a qual não foi aprovada de imediato, pois houve um questionamento sobre o 

conteúdo descrito nos esclarecimentos pessoais, mas após uma consulta foi verificado 

que não há obrigatoriedade de exposição dos assuntos tratados neste espaço em ata. 

Sendo assim a mesmo foi colocada em votação e aprovada por todos os vereadores. 

Leitura da Exposição de motivos do Projeto de Lei nº 1.474/2019. Tribuna Popular: Foi 

convidado a utilizar o espaço a representante do Clube de Mães da Comunidade de 

Fagundes Varela Sra. Inês Angelina Salvatti Araldi. Informou que o Clube de Mães de 

Fagundes Varela, possui 20 associadas e seu nome que é Nossa Senhora de Caravaggio, 

em honra a padroeira da comunidade. Disse que todos os meses as mulheres membros 

do clube se reúnem para um chá, onde ocorre uma rifa, e o dinheiro arrecadado é 

destinado a participação em eventos de outras comunidades do município e na cidade 

de Farroupilha, auxílio aos necessitados, viagens, compra de uma forno industrial para 

o salão comunitário, onde são realizados a confecção de biscoitos de forma gratúita para 

a festa da comunidade e para o jantar da APAE, auxilio em dinheiro com a construção 

do novo salão. O Clube participa de vários eventos no município, como La Prima 

Vendemia, desfile de 7 de setembro. O objetivo do clube é continuar trabalhando juntas 

em benefício da comunidade, e esperam que mais mulheres venham a se tornar 

membros. Finalizou agradecendo o espaço. Entrando no Grande Expediente, o primeiro 

vereador a utilizar o espaço da tribuna, foi o vereador Gustavo De Déa utilizou o espaço 

da tribuna, onde cumprimentou a todos em especial as mães presentes membros do 

Clube de Mães, onde afirmou que é com grande felicidade que a Câmara as recebe nesta 

Casa, e que espera que outros clubes possam vir a ser criados em comunidades que 

ainda não possuem. Disse que é muito bom que o município foi reconhecido pelo 3º ano 

consecutivo com a melhor saúde do Estado, que isso se dá graças ao empenho da 

administração em investir fortemente nesta área, aos convênios e ao bom atendimento 

prestado a comunidade. E em contrapartida a colocação do município no índice da 

educação não é dos melhores, o poder público investe e mesmo assim o índice não 

melhora. Em comparação ao primeiro colocado que é o município de Pinto Bandeira, 

afirmou que Nova Roma do Sul deveria estar melhor colocada neste quesito. Solicitou 

que talvez possa ser convidado algum representante da administração municipal, para 

explicar quais os requisitos que são avaliados para classificar os municípios. Intervenção 

vereadora José L. Comin: afirmou que com certeza seria importante que o Secretário da 

Educação ou o Prefeito municipal, se fizessem presentes para esclarecer estas dúvidas. 

Após foi a vez da vereadora Odete Araldi Bortolini, a qual cumprimentou a todos e 

compactou com a fala do colega vereador Gustavo, que afirmou ser importante algum 

representante da administração municipal fazer os esclarecimentos dos requisitos que 

são utilizados na hora da classificação dos municípios no quesito educação. 
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Cumprimentou de forma especial as mulheres membros do Clube de Mães de Fagundes 

Varela presentes na sessão, onde parabenizou-as pelo trabalho que realizam e por se 

manterem sempre unidades nesses 20 anos do Clube de Mães, pois para muitas é a 

única oportunidade de sair de casa, ter uma forma de lazer, e é muito importante esta 

forma de socialização. Parabenizou-as novamente e disse que o Projeto da participação 

dos Clubes de Mães foi de iniciativa da vereadora Marina, mas que a Bancada do MDB 

contribuiu um pouco para melhoria do projeto sugerindo a entrega de um certificado, 

para o clube tenha este registro que amanhã ou depois, ficará na história. Parabenizou 

a todos os professores, pela passagem do Dia do Professor, que graças aos professores 

as pessoas podem seguir em busca de seus objetivos, que mesmo enfrentando grandes 

dificuldades, como atraso de salários, e a rebeldia dos jovens na atualidade, seguem em 

frente em virtude de um propósito maior, que é o de educar, de ser mestre.Por fim a 

vereadora Marina Panazzolo utilizou o espaço da tribuna, onde iniciou 

complementando o assunto inicialmente tratado pelos vereadores Gustavo e vereadora 

Odete, sobre os índices das posições de Nova Roma do Sul no Estado frente as áreas da 

saúde e da educação. Da possibilidade de convidar o Secretário da Educação ou o 

Prefeito para falar sobre os critérios que são utilizados. Corrigiu o colega vereador 

Gustavo, que afirmou em seu pronunciamento que o índice da educação havia caído, 

mas foi ao contrário, o município aumentou sua classificação, na última avaliação do 

IDESE.  Deve-se levar em conta alguns dados do município para a educação: o nível de 

adultos alfabetizados, sabe-se que no município antigamente era mais difícil as pessoas 

terem acesso à educação por inúmeros fatores, mas com o passar dos anos foi 

melhorando e hoje tem uma escola municipal centralizada, onde todos os alunos 

possuem turno integral. Em 2017 sugeriu uma ideia de fazer o EJA e esta foi colocada 

em prática, diminuindo assim o percentual de adultos com baixa escolaridade. Outro 

fator avaliado é a nota do pessoal que estuda no ensino médio ensino, na escola 

estadual, que com relação a este o município não tem força de decisão, é o Estado, e 

como se sabe o ensino estadual está defasado há anos. Outo ponto avaliado é a creche, 

hoje não existe nenhuma criança sem vaga na creche, só que essas pesquisas são feitas 

sobre os dados do IBGE de anos atrás. Lembrou que este mês é o mês em que se ressalta 

a importância do auto exame e do exame periódico de mama, aproveitou a 

oportunidade da presença de várias mulheres na Casa, para lembrar a importância do 

diagnóstico precoce do câncer de mama, da importância de se tocar e procurar ajuda e 

estimular outras mulheres a fazer o mesmo. Sugeriu ao colega presidente para que nas 

próximas participações dos Clubes de Mães que elas possam utilizar do espaço mais ao 

final da sessão, pois assim já estarão familiarizadas com o ambiente. Este é um espaço 

destinado a trazer as mulheres para participarem ativamente da política do município, 

pois no próximo ano tem eleições e acredita que trazendo e mostrando como é o 

trabalho dos vereadores, possa estimular mais mulheres a entrar no meio político. 

Intervenção vereador José L. Comin: afirmou que cede seu espaço a colega vereadora 

Marina, desde que a mesma lhe abra um espaço para pronunciamento. Então utilizando 

do espaço afirmou que muitas pessoas ainda não possuem o ensino médico completo, 

e isso contribui para o índice desfavorável. Pois mesmo realizando as aulas do EJA a 

procura ainda é baixa, no ano passado somente 12 pessoas se inscreveram. Em sua 
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opinião o município de Pinto Bandeira alcançou a primeira colocação devido ao grande 

investimento em educação, mas não que a educação propriamente dita é exemplo de 

primeira colocação, pois vieram até o município de Nova Roma do Sul, pedir o modelo 

de programa para fazer igual. Em sua opinião se o Estado não tivesse congelado os 

recursos para todas as áreas, mais especificamente falando da educação, com certeza 

os índices de todos os municípios estariam muito melhores. Intervenção vereador 

Gustavo De Déa: afirmou que se equivocou com relação a fonte do índice citado. E 

reconhece a melhora na posição do índice de educação do município. Entrando na 

Ordem do Dia, foi levado a votação o Projeto de Lei nº 1.474/2019, o qual foi comentado 

inicialmente pelos Presidentes da Comissões: Constituição e Justiça – vereador Zelvir A. 

Santi, e Controle Orçamentário – vereadora Marina Panazzolo, bem como pela 

vereadora Odete A. Bortolini, vereador Gustavo De Dé e pela vereadora Arnilde T. S. 

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

Pessoais, não houveram inscritos. Recados finais: O Presidente agradeceu e 

parabenizou o Clube de Mães pela presença e pelo trabalho que realizam. 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, 16 de outubro de 2019. 

 

___________________________                 __________________________________ 

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

mailto:camaravereadores@novaromadosul.rs.gov.br/

