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Ata nº 1.498/2019 

 
 

Aos vinte dias de novembro de 2019, às 19 horas em Sessão Ordinária sob a Presidência 

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

foi destacado que a sessão seria em dialeto talian para os que conseguem se expressar 

através dessa língua, também foi ressaltado sobre a presença do Clube de Mães da 

Comunidade de Trajano, os alunos integrantes do Projeto Rumo Certo e seus 

professores, os participantes do Projeto Vereador Júnior, ex-vereador Tranquilo Tessaro 

e o Inspetor de Polícia Civil Sr. Éder Cedenir Machado. Após foi levada a votação a ata 

nº 1.497/2019 da sessão do dia 13 de novembro de 2019, a qual foi aprovada por 

unanimidade de votos. Leitura do Convite vindo da Brigada Militar de Nova Roma do 

Sul. Leitura da Moção de Contrariedade 03/2019. Leitura da Moção de Contrariedade 

04/2019. Tribuna Popular: O presidente convidou a representante do Clube de Mães da 

Comunidade de Trajano Sra. Marilene Volpato Marin para utilizar o espaço da tribuna 

popular. A mesma contou um pouco da história e o trabalho que é desenvolvido pelo 

Clube de Mães, trouxe duas demandas da comunidade: atendimento 24 horas no posto 

de saúde/médico de plantão e sobre palestras de prevenção, que serão levadas aos 

responsáveis e agradeceu a oportunidade do espaço para a manifestação. Além da 

representante estiveram presentes na sessão outras mães participantes do Clube. Em 

seguida foi dado início a entrega de Menções Honrosas aos alunos participantes do 

Programa Rumo Certo que competira na Copa SESC Vale das Antes de Futsal Sub 11 

(alunos com idade entre 10 e 11 anos), os homenageados foram: Adriel Fiametti Kloss, 

Ariel Comin, Enzo Schlemer, Enzo Panazzolo, Gabriel Hanaver,  Gabriel Roldo, Kauê 

Borela, Natan de Bortoli, Rafael Loss, Taynan Rossetti, Vinícius Bigolin, Vinícius 

Antoniazzi Magnaguagno, Yago Zanotto Bueno. O espaço foi utilizado pelo Sr. Leandro 

Schlemer representando os pais dos alunos do Programa Rumo Certo, agradeceu a 

merecida homenagem que será prestada aos alunos e aos pais que sempre estão 

incentivando os seus filhos nas competições. Após a professora Simone Lovatel trouxe 

a história da equipe e como iniciou o Projeto Rumo Certo, que conta com o incentivo do 

Executivo Municipal. Estava presente também o professor João Carlos Lovatel. Entrando 

no Grande Expediente, o primeiro vereador a utilizar o espaço, foi o vereador Gustavo 

De Déa, o qual cumprimentou a todos e informou que iria misturar o talian com o 

português. Inicialmente comentou sobre a participação do Clube de Mães da 

Comunidade de Trajano, que é importante conhecer mais do trabalho que é realizado 

pelos clube de mães. Sobre os vencedores do futsal, disse que pode acompanhar alguns 

treinos dos meninos, pois como gerencia o Clube Romano e eles estiveram utilizando o 

espaço em alguns momentos, pode ver a qualidade dos treinos e a dedicação tanto dos 

atletas quanto dos professores. Afirmou ser muito gratificante homenagear que está se 

destacando nos esportes, pois é uma forma de incentivar e reconhecer o bom trabalho 

que vem sendo realizado no município. A seguir foi a vez da vereadora Odete A. 

Bortolini utilizar o espaço da tribuna, onde comentou que iria fazer seu pronunciamento 

em português para melhor se expressar. Afirmou ser um momento histórico na Casa, 

por ter três segmentos mais importantes da sociedade presentes, o Clube de Mães, os 

Jovens que serão Vereadores Júnior e as crianças participantes do Projeto Rumo Certo 
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com idade de 10 e 11 anos. Parabenizou as integrantes do Clube de Mães de Trajano, 

por virem trazer um pouco da história do clube e as atividades que são realizadas, pois 

para muitas é a oportunidade de conhecer novos lugares que talvez por outros meios 

não conseguiriam. Aos jovens do Vereador Júnior desejou sorte na próxima semana 

onde farão a Sessão Solene e que aproveitem essa oportunidade e quem sabe 

futuramente possam estar sentados nesta Casa como Vereadores eleitos. E aos alunos 

e professores do Projeto Rumo Certo, parabenizou pela conquista e ressaltou a 

importância do esporte para o desenvolvimento da formação humana. Destacou a 

importância dos pais que acompanham o desenvolvimento dos filhos, e com a presença 

deles nestes momentos faz com que o incentivo seja maior e com certeza eles tem 

grande parcela de merecimento nesta conquista dos filhos. Agradeceu e parabenizou a 

todos. O próximo vereador a utilizar o espaço da tribuna foi o vereador Adi Scapinello, 

cumprimentou a todos e comentou sobre a participação do Clube de Mães da 

Comunidade de Trajano, onde parabenizou a todas pela participação e pelo trabalho 

que realizam, pois muitas participantes utilizam este espaço para conhecer coisas novas 

que nunca viram antes. Comentou sobre a participação dos integrantes do Projeto Rumo 

Certo, onde parabenizou a todos os participantes e aos professores, que promovem essa 

integração entre os municípios e incentivam esses jovens a continuar no esporte. Em 

seguida foi a vez da vereadora Marina Panazzolo utilizar o espaço da tribuna, onde 

comentou sobre a participação dos Vereadores júnior na sessão. Disse que o dialeto 

talian é muito importante, pois vem se perdendo muito as raízes, e esta é uma forma de 

resgatar e manter vivo um pouco da história. Afirmou que os trabalhos da Casa estão 

sendo conduzidos de uma forma muito boa nesta legislatura, que o trabalho em 

conjunto traz muitos benefícios ao município e como forma disso citou a Moção de 

Repúdio que será votada em sequência, onde se unem as forças para ir em busca da não 

aprovação da extinção dos município com menos de 5 mil habitantes. O município tem 

chance de ser extinto, e isso é muito perigoso, é grave, visto que levaram anos para 

conquistar a independência e agora corre-se o risco de retornar ao município mãe. 

Destacou a importância dos incentivos através da Secretaria de Educação para estes 

alunos do Projeto Rumo Certo, que hoje recebem total apoio em todas as competições. 

Comparou com a sua época, que era difícil ter espaços disponíveis para realizar 

atividades esportivas. Afirmo que isso é política pública, se envolvendo, decidindo, 

mudando e melhorando a vida da comunidade. Parabenizou os meninos 

homenageados, bem como os pais que participaram e também a administração pública 

que incentiva tanto, e por isso que como vereadores, tem que levar as frente esta Moção 

de Repúdio, pois o que se quer é continuar sendo independente. Sobre a participação 

do Clube de Mães, destacou que foi de sua autoria o Projeto que originou o convite, e 

que o intuito era de trazer mais mulheres para conhecer o trabalho dos vereadores, pois 

a participação das mulheres na política não tem sido muito expressiva e por isso pensou 

em fortalecer o interesse para que mais mulheres participem da política. Comentou que 

será votado o Projeto da LOA, onde são destinados os valores que poderão ser utilizados 

para cada área, e que é importante que a Casa esteja cheia, pois são assuntos que 

afetarão a todos dos município e há uma baixa participação da comunidade nesses 

momentos decisivos. Se colocou à disposição para tirar dúvidas referentes ao trabalho 
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dos vereadores, e também para receber demandas, sugestões, pois o trabalhos do 

vereador é esse, de representar a comunidade e o da comunidade é de fiscalizar e cobrar 

dos seus representantes. Dando sequência o próximo vereador a utilizar a tribuna, foi o 

vereador Márcio A. Rossi, onde cumprimentou a todos e parabenizou a todos os 

homenageados do Projeto Rumo Certo, pois o esporte é muito importante para o 

desenvolvimento dessas crianças, pois auxilia tanto na saúde, lazer, quanto no 

desenvolvimento de cidadania, de serem pessoas melhores. Acredita o incentivo 

municipal é muito importante, pois essas crianças representam o município onde vão e 

esta homenagem é uma forma de incentivar e reconhecer o trabalho que vem sendo 

realizado. Parabenizou a todos os atletas, professores e aos pais que sempre estão 

auxiliando e incentivando estas crianças. Por fim o vereador Zelvir A. Santi utilizou o 

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

Clubes de Mães nas atividades que promovem, pois como dito anteriormente pelos 

colegas e por exemplos dados, para algumas participantes a única forma de sair de casa, 

e de conhecer lugares novos é através das atividades do Clube. Sobre os Vereadores 

júnior, afirmou que o intuito deste projeto que foi criado a anos atrás, é de apresentar 

a política aos jovens, e que estes futuramente possam se candidatar e quem sabem fazer 

a diferença sendo eleitos. Sobre os alunos homenageados do Rumo Certo, disse que o 

esporte é muito importante para o desenvolvimento das crianças e o apoio dos pais 

também faz com que eles sigam pelo rumo certo como o próprio nome do projeto já diz. 

Parabenizou os professores, os alunos e os pais e desejou muitas outras vitórias. Afirmou 

que esteve representando a Câmara de Vereadores na Reunião do Parlamento Regional, 

onde foi tratado sobre vários assuntos, um deles é sobre um levantamento que está 

sendo realizado em todos os municípios de forma geral, o próximo foi o case da Cidade 

de Aratiba, onde esteve presente o Secretário de Administração da cidade, que contou 

como é a cidade, que eles possuem cercamento eletrônico em toda a cidade, e internet 

disponível para todos os moradores. Para a internet, o mesmo contou que foi realizado 

um acordo entre município e moradores, pois num levantamento visualizou-se a 

necessidade da mesma para a permanência dos jovens na agricultura. Então cada família 

recebeu um pouco de subsídio para a instalação e o restante as família arcaram de forma 

própria, e depois mensalmente pagam uma mensalidade. Essa foi a maneira que eles 

encontraram de incentivar os jovens a permanecer na agricultura e está dando certo, 

então acredita que deveria ser avaliado esta possibilidade aqui para o município 

também. Entrando na Ordem do Dia, foi levado a votação os Projetos de Lei nº 

1.472/2019, Moção de Repúdio nº 03/2019 e Moção de Repúdio nº 04/2019. O Projeto 

de Lei nº 1.472/2019 foi comentado pelos presidentes das Comissões: Constituição e 

Justiça – Vereador Zelvir A. Santi, Controle Orçamentário - vereadora Marina Panazzolo, 

e pelos vereadores Gustavo De Déa, Arnilde T. S. Kriger e José L. Comin, após levado a 

votação, foi aprovado por unanimidade de votos.  A Moção de Repúdio nº 03/2019 foi 

comentada pelos vereadores Zelvir A. Santi, Marina Panazzolo, Odete A. Bortolin e José 

L. Comin, após levado a votação, foi aprovado por unanimidade de votos. A Moção de 

Repúdio nº 04/2019 foi comentada pelo vereador José L. Comin, após levado a votação, 

foi aprovado por unanimidade de votos. Esclarecimentos Pessoais, não houve inscritos. 

Recados finais: O presidente convidou a todos para que na próxima semana 
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acompanhem a Sessão Solene dos Vereadores Júnior, com início às 19 horas e 30 

minutos. 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, 20 de novembro de 2019. 

 

 

___________________________                 __________________________________ 

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