
Página 1 de 15 

 

ATA 1024 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dezenove 

horas, reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador 

RENATO LUIZ ZANATTA os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, 

EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, MARILÂINE DE MORAES, SÉRGIO 

ANTONIO FORTES DA SILVA E SILVANA MARIA TRES CICHELERO. 

Após o Presidente dar abertura aos trabalhos, solicitou a Secretária que 

fizesse a leitura de um trecho da Bíblia, logo após, o Presidente solicitou a 

Secretária para que procedesse a leitura dos seguintes documentos. 01) Oficio 

n° 080/2014 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 

015, 016, e 017 de 2014;  02) Indicação 001/2014 da bancada do PT, que 

seja instalado uma boca de lobo com tubulação na rua Padre Eugênio, 

próximo a residência de Cássio Pedon em frente ao cemitério. 03) Projeto de 

Lei Municipal n° 015/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir créditos 

especiais, incluir no LDO e PPA, suplementar apontar recursos e dar outras 

providências ". 04) Projeto de Lei Municipal n° 016/2014 que, "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao hospital Padre 

Eugênio Medicheschi". 05) Projeto de Lei Municipal n° 017/2014 que, 

"Autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos e dá outras providências". 

Ficou em estudo. Passou-se então para o Grande Expediente, onde o primeiro 

vereador a pronunciar-se foi o Vereador EDUARDO ZORZI Cumprimentou de 

estilo, disse: Como na última sessão eu não me manifestei gostaria desejar a 

todos colegas um bom ano de trabalho e sucesso a todos. Pois bem vou 

comentar um pouco sobre a nossa viagem a Brasília na semana passada, 

aonde estivemos lá com os colegas, a Silvana, Renato, Marilâine e Marfisa. 
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Vou agradecer o deputado Covatti pelo recurso liberado de cem mil reais ao 

hospital padre Eugênio Medicheschi que servirá para a compra de 

equipamentos para o nosso hospital, a gente sabe da necessidade de termos 

um hospital de qualidade e a gente sabe que a saúde é muito importante para 

todos, então fica aqui o meu agradecimento ao deputado, essa emenda que é 

um pedido dos vereadores do partido progressista que há muito tempo vem 

trabalhando e pedindo para o nobre deputado para que libere estes recursos, 

na semana que passou ele esteve aqui no nosso município então nos 

liberando esta emenda de cem mil reais para o hospital Padre Eugênio. 

Aproveito também para comentar aqui que naquela semana e ele trouxe uma 

emenda de duzentos mil reais para aquisição de um caminhão caçamba para 

o parque de máquinas, a secretaria de obras, a gente sabe da necessidade, 

estamos enfrentando uma safra agora com alguns percalços, então agente vê 

a necessidade de termos um parque estruturado, em condições de oferecer 

estradas e demais terraplanagem para todos que necessitam desses trabalhos 

da secretaria de obras. Gostaria também de agradecer a todos os deputados 

federais, aonde a gente esteve presente na secretaria de estado, no ministro 

do tribunal de contas da união, senhor João Augusto Ribeiro Nardes, pela 

cordialidade que teve conosco lá no gabinete dele, e todo o vereador quando 

ele viaje para Brasília ele viaja com intuito de conseguir algum recurso para o 

município, e comigo não é diferente, e eu venho da, sou filho de agricultor, 

tenho a minha profissão nesta área e eu consegui um recurso junto ministério 

da agricultura, com o apoio do deputado Jerônimo Goergen então está aqui o 

valor que foi empenhado de cem mil reais para o apoio a projetos de 

desenvolvimento do setor agropecuário com incentivo à produção 

agropecuária de pequeno e médio porte da aquisição e do fornecimento de 
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máquinas e equipamentos agrícolas, como vocês sabem Rondinha tem sua 

economia baseada no setor agropecuário que representa setenta e quatro por 

cento da renda do nosso município aliado ao fato da produção de leite ser a 

quinta maior do estado e também sermos o oitavo maior produtor de suínos 

em terminação do Rio Grande do Sul, a gente vê a necessidade de adquirir 

esses equipamentos para contribuir com o crescimento da agricultura local e 

evitando o êxodo rural e contribuindo, fortalecendo nosso agricultor, então a 

gente fica feliz de conseguir esse recurso. Quero destacar e agradecer o chefe 

de gabinete Gustavo Hartman, e o nobre deputado Jerônimo pela parceria 

nesse projeto e por tudo que ele tem nos ajudado ao longo desses quatro 

anos de mandato dele, nos liberou também já nesta viagem a Brasília uma 

emenda de duzentos e cinqüenta mil reais para asfalto aqui no nosso 

município, então a gente fica feliz de ter estes parceiros, parceiros que nos 

ajudam, não é só na hora que eles vêem nos cobrar pedir o voto, a gente 

quando viaja a Brasília também quer ser bem recebido e quer conseguir estes 

recursos para poder contribuir e deixar o nosso legado aqui no nosso 

município. Para finalizar eu quero parabenizar o meu amigo e atleta Rudiero 

Possebon pela incrível marca conquistada no último dia dezesseis de março 

diante do esporte clube internacional, onde ele completou cem jogos com a 

camisa alvi azul do clube esportivo lajeadense da cidade de Lajeado. É um 

grande feito uma grande marca, isso mostra o profissionalismo dele, a 

dedicação dentro e fora campo, parabéns então Rudiero pelo belíssimo 

trabalho que vem desempenhando, nunca esquecendo de suas raízes, 

vinculando-se sempre ao município de Rondinha levando ao conhecimento 

nacional que o Rondinha é um celeiro de bons jogadores tornando-se um 

município conhecido em todo o Brasil, então fica que os meus parabéns ao 
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Rudiero, que ele continua nessa caminhada brilhante que ele vem, nessa 

carreira brilhante que ele vem tendo nos últimos anos, é um amigo nosso, 

para quem gosta de futebol, para que acompanha a carreira dele nos dá 

muito orgulho de tê-lo como cidadão Rondinhense. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra a Vereadora MARILÂINE DE MORAES 

Cumprimentou de estilo, disse: Neste mês de março nós tivemos a 

comemoração do dia da mulher e eu como não me pronunciei na outra 

sessão, hoje eu gostaria de deixar um grande abraço a todas as mulheres 

Rondinhenses em especial aquelas que nos apóiam e todas as demais colegas 

vereadores por fazer parte dessa câmara sendo mulheres. E também no dia 

vinte e oito de março Rondinha comemora quarenta e nove anos de 

emancipação política administrativa e todos aqueles que fazem parte da 

história do município sintam-se orgulhosos pela contribuição ao 

desenvolvimento do mesmo, por isso quero parabenizar os munícipes 

Rondinhenses que com seu trabalho diário constrói a nosso município. Tenho 

orgulho de fazer parte dessa história, que o nosso município continue a trilhar 

o caminho do desenvolvimento e do sucesso, um grande abraço a todos os 

munícipes Rondinhenses. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a 

Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO. Cumprimentou de estilo, 

disse: Como já falou vereador Eduardo, na semana passada estivemos em 

Brasília, alguns vereadores, na busca de recursos, apesar do papel e a função 

dos vereadores ser legislar em prol do município, é importante também buscar 

da nossa força política para buscar recursos para o município, apesar de não 

ser esse o único papel e isso cabe mais ao executivo do que o legislativo, 

talvez por isso nem sempre somos nós os atendidos e sim o poder executivo, 

mas é para isso principalmente que a gente se desloca daqui e vai até capital 
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do país buscar recursos, porém além desses recursos lá nós conseguimos 

colher muitas informações que ampliam o nosso conhecimento e isso acaba 

retornando em benefícios ao povo, pois conhecendo como é, como acontece a 

política e como acontecem as coisas no nosso país como é a burocracia para 

se conseguir recursos, para se conseguir construir as coisas, a realizar obras é 

mais fácil também defende fiscalizar e de agente buscar também essas verbas 

para o município. Gostaria também deixar aqui o agradecimento  aos 

deputados Covatti e seu filho Luís Antônio e toda sua equipe, ao deputado 

Jerônimo e sua equipe, ao deputado Marcon e toda sua equipe que também 

nos receberam em seu gabinete como sempre, agradecer ao Marcos Ferreira 

pela acolhida da secretaria do estado em Brasília e ao ministro João Augusto 

Ribeiro Nardes presidente do tribunal de contas da união que também nos 

recebeu e que também nos passou as informações, nos fez uma ótima 

acolhida e com certeza contribuiu muito naqueles conhecimentos que falava 

antes para o nosso aprendizado como vereadores. Por último quero desejar a 

todos os munícipes Rondinhenses os parabéns pela passagem do 

quadragésimo nono aniversário do nosso município, dizer que temos que nos 

sentir orgulhosos por viverem em uma terra como Rondinha que apesar de ser 

um município pequeno, um município humilde vamos dizer assim, sem muitas 

proporções tanto de cidades, infra-estrutura e tudo mais, mas que vivemos 

em um município acolhedor onde todo mundo vive bem, onde não há miséria 

que não há fome, tem sim alguns problemas mas se nós formos comparar 

com o que vemos um pouco a poucos quilômetros daqui estamos muito bem e 

vivemos no paraíso como já disse antes aqui, temos muito para melhorar 

sempre porque precisamos evoluir e para isso precisamos melhorar em todos 

os sentidos, mas com certeza o povo pode se sentir feliz e grato por residir 
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em um município como nosso. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a 

Vereadora MARFISA TEOFANE MICHIELIN PEDON. Cumprimentou de 

estilo, disse: Inicialmente quero parabenizar o município de Rondinha pelo seu 

quadragésimo nono aniversário de emancipação político-administrativa são 

quarenta e nove anos de história e o município de Rondinha possuir cinco mil 

quinhentos e oitenta habitantes sendo que a maioria deles reside na zona 

rural. Rondinha é uma cidade muito boa de morar, cidade tranqüila aonde a 

gente pode sentar-se em frente à casa para tomar um delicioso chimarrão, 

mas o que falta nela é emprego pois a maioria de nossos jovens vão embora 

daqui em busca de um futuro melhor. Quero que essa realidade mude e que 

nossos filhos fiquem aqui, para que isso ocorra tem que ter mais emprego 

para esses jovens. Na semana passada estive em Brasília junto com os 

colegas vereadores Renato, Silvana, Marilâine e Eduardo,  na terça dia dezoito 

de março nós estivemos na secretaria da representação do Rio Grande do Sul 

junto com o secretário Marcos Ferreira onde conversei com Iraldo Caron 

secretário do estado do Rio Grande do Sul sobre a situação da estrada que 

liga Rondinha a Constantina falei do mau estado que ela se encontra na 

mesma hora ele ligou para a Maziara chefe do gabinete do DAER em Porto 

Alegre. Sexta-feira entrei em contato com ela onde disse-me que na próxima 

semana será realizada a recuperação da mesma. Em Brasília estive assistindo 

uma plenária sobre a medida provisória, uma audiência pública com o 

deputado Marcon para que o governo anistie a dívida dos agricultores de 

dívida ativa, aqueles que têm até dez mil reais cem por cento, de vinte a trinta 

mil noventa por cento e de divida até oitenta mil quarenta por cento de 

abatimento, tomara que isso se concretize pois esse abatimento, com esse 

abatimento os agricultores poderão investir mais em suas propriedades. Estive 
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também no ministério da integração com o deputado Marcon onde o diretor 

da secretaria do desenvolvimento regional Volber Dos Santos onde fez 

liberação de uma máquina colheitadeira de fazer forragem para associação 

amigos venceremos de Tunas, Binns, Antinha e Marcon no valor de seiscentos 

mil reais. Eu quero agradecer também o deputado Marcon por esse repasse, o 

repasse dessa máquina. No ministério dos esportes o Marcos Ferreira também 

esteve nos acompanhando para protocolar recursos onde foi encaminhado 

recursos um deles encaminhei também para a reforma do Caravaggio e da 

Visconde. Quero agradecer a todos. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 

palavra o Vereador JUNIOR PEREGO. Cumprimentou de estilo, disse: Na 

última sessão falamos bastante de reconhecer e dar méritos as pessoas. Falei 

aqui que a mãe Dilma devia ser mais reconhecida pelo povo de Rondinha mas 

a vereadora Silvana me disse que discorda que o recurso vem do imposto que 

ela paga, concordo plenamente com isso, mas antes do governo lula e Dilma 

ninguém pagava imposto porque dinheiro não vinha, ou muito pouco, volto eu 

aqui a criticar de novo e já estou com a fama mesmo. Também quero falar um 

pouco da questão do paraíso, já que estamos no paraíso só que as estradas 

do paraíso não estão lá essas coisas porque só esta semana vieram até mim 

pessoas da linha Binns, porque os alunos da linha Binns estavam sendo 

deixados no salão, não estavam sendo levados até em casa para quem passa 

para lá do salão porque a estrada não dava condições, bueiro estourado e 

passou dois ou três dias desse jeito até que ontem foi resolvido, mas acho que 

isso não pode acontecer, uma criança de quatro ou cinco anos ter que fazer 

três ou quatro quilômetros a pé, eu acho que isso aí inadmissível. Também 

recebi queixas hoje na linha Fita Velha que máquinas não conseguem chegar 

na lavoura e isso em estradas não  estrada de roça então acho que tudo bem 
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tem coisa sendo feita, méritos para quem está fazendo o mas eu acho que 

não é só maravilhas tem sempre alguém tem que vim aqui o cara da crítica né 

como já estou popular aí já estão me chamando de critiquento, eu gosto 

muito disto e quem é criticado é lembrado, então quero pedir que nesta, esses 

problemas sejam resolvido os o mais rápido possível quando voltarem 

acontecer porque o que aconteceu na linha Binns é um serviço que tinha que 

ter sido realizado imediatamente num momento que caiu o bueiro e já devia 

ter sido consertado o quanto antes porque as crianças não poderiam ter ficado 

em casa do colégio. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

SÉRGIO ANTÔNIO FORTES DA SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: 

Como é de costume do nosso partido a gente muitas vezes no bate-papo com 

os nossos eleitores ou fazendo uma visita até eles, nos questionam do 

andamento das obras e do que está sendo feito e qual é o trabalho que o 

vereador vem fazendo, e qual é o trabalho que o executivo está fazendo no 

nosso município. Tivemos hoje mais uma indicação de que seja instalada uma 

boca de lobo com tubulação na rua Padre Eugênio, próximo à residência de 

Cássio Pedon e Marta Inês Bortoluzzi. Este pedido já foi protocolado junto ao 

poder executivo municipal no dia quatro de maio de dois mil e doze e no dia 

oito de janeiro de dois mil e quatorze e até agora não foi tomado providências 

pois a justificativa que se tem é que antes havia uma boca de lobo que 

passavam os tubos e ela foi trancada após ter sido feito o asfaltamento em 

frente ao cemitério municipal. A preocupação é que essa água corre pelas 

ruas e muito desta água vem diretamente de dentro do cemitério e está sendo 

escoada para dentro do terreno do Cássio Pedon e da Marta Bortoluzzi, pois o 

pedido é simples que engenheira dê um pulinho até esses familiares e 

converse com eles que dá para resolver esse problema se em colocando meia 
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dúzia de tubos e se colocando boca de lobo para a resolver esse tipo de 

problema pois foi feito o saneamento básico nessa parte próxima dali, porque 

que não fizeram bem feito, nós não precisávamos hoje ver famílias fazendo 

pedidos e protocolando junto ao governo municipal e não tem atenção que 

merece e aí eles nos procuram, nós como vereador, representante deles, para 

fazer este pedido mais uma vez ao poder executivo municipal para que tome 

providências pois passei por lá nestes dias em dias de chuva e tive a 

oportunidade de ir lá pessoalmente ver o problema e realmente quando da 

chuvas mais forte a água está correndo por cima do cordão, do asfalto e indo 

para dentro dos terrenos, causando o prejuízo para esses familiares, então 

fica aqui o pedido para engenheira e para quem protocolo, que é o secretário 

da administração Cassiano Rebelado que dê uma atenção especial a quando 

se faz um pedido. Também concordo com algumas coisas que a gente 

colocou, colegas foram a Brasília, a gente desejou a eles um bom trabalho 

porque a gente tem conversado, fizeram uma boa viagem, trouxeram recursos 

para o nosso município é nós que não fomos nesta viagem aqui se Deus 

quiser no mês que vem estaremos indo a Brasília levar recurso, buscar 

recurso, levar projetos, trazer recursos para o nosso município. Nós 

vereadores do partido dos trabalhadores fizemos os projetos juntos em nome 

da nossa bancada e os recursos que a gente consegue com os nossos 

deputados a gente tem de acertar com a partido e discutir junto para ser 

liberado esses recursos sejam através de emendas do nosso deputado Marcon 

e de outros deputados e senadores para nós liberar para as comunidades que 

nos procuraram, são várias as comunidades que nos procuraram para recurso 

de ampliação do salão e melhoria no salão, pois hoje a gente sabe que o 

pessoal dos bombeiros está fazendo um trabalho junto às comunidades e 
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exigindo que sejam feitas reformas nos seus salões e muitas vezes a 

comunidade não tem dinheiro em caixa e não tendo onde tirar e muitas vezes 

tem que cancelar as festas, festa da padroeira, festa de santos, festas 

tradicionais das comunidades porque não tem o recurso ou não tem a 

liberação dos bombeiros, então a gente está também indo a Brasília com esse 

pensamento de conseguir esse recurso para comunidades e também para as 

associações. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente eu 

gostaria de reforçar o pedido que me foi feito pela comunidade da linha Schio 

que como vocês sabem a comunidade da linha Schio tem o asfalto e tem três 

acessos para o asfalto e infelizmente todos perigosos porque, porque 

aumentou muito a quantidade de veículos e nós temos ônibus saindo e 

entrando com estudantes, então a comunidade pediu para o município fazer 

um estudo para mudar a entrada, fazer uma entrada melhor e mais acessível 

com maior visão para evitar, já ocorreu acidentes, mas não tão graves, mas a 

gente está fazendo este pedido para que se gestione junto à secretaria de 

obras e com o prefeito para tentar resolver esse problema, porque quem mora 

perto do asfalto sabe como é difícil para entrar e sair nesta área que é muito 

trânsito. Também eu lembro do colega Renato, nós tivemos em Porto Alegre, 

no DAER, esta semana vereador vamos tentar novamente gestionar junto a 

questão das lombadas, já falamos, já mandamos um ofício, já conversamos no 

DAER para lombadas eletrônicas entre o Barranco e a Rogepal e na frente ali 

no posto das águas, porque você sabe, não parece mas no trevo aqui quantas 

vítimas já tivemos nesse trevo e a gente entra e sai toda hora, o vereador 

Renato é motorista vocês fazem isso e sabem como é complicado e como é 

perigoso, então acho que esta semana nós temos já conversado para tentar 
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gestionar junto ao DAER esta questão das lombadas eletrônicas para tentar 

evitar que ocorram novos acidentes nesta região. Eu gostaria também de 

aproveitar a oportunidade, de aproveitar para parabenizar o município de 

Rondinha pelo quadragésimo nono aniversário, são quarenta e nove anos de 

história, o ano que vem estaremos entrando em meio século de história de 

Rondinha, é muito tempo , foram várias pessoas que contribuíram para o 

crescimento do município, então eu gostaria de parabenizar aquelas pessoas 

que anonimamente trabalharam e auxiliaram na construção deste município 

que é um município bom de viver, claro que nós temos problemas, mas em 

conjunto vamos resolver. Eu gostaria de aproveitar a presença do Adair 

Menin, domingo a maioria das pessoas não sabem mas tivemos um encontro 

no município de Rondinha com duzentos e cinquenta coroinhas, mas havia 

coroinhas e pais de Barra Funda, Rondinha,Sarandi, Serrafina Corrêa, Casca e 

outros municípios que eu não lembro agora para uma integração e o conselho 

paroquial foi responsável para fazer o café e o almoço e o lanche da tarde, o 

Adair a gente está aqui para parabenizar, ele se prontificou, ajudou, então 

acho assim temos que agradecer a todas pessoas, e o que mais me chama 

atenção é o fato de nós termos, não o fato de ser coroinhas mas de termos 

uma formação, mas estamos tão carentes de formação ética, moral, religiosa 

e estas crianças recebem isso em um dia de integração, e durante todo tempo 

que fazem parte desta tão importante, eu acho que todos, eu fui coroinha 

acho que a maioria de vocês foram e acho que isso saiu como crescimento e é 

importante que as pessoas participem. Eu gostaria também de falar a respeito 

do, eu gostaria que eu não fosse mal interpretado quando falo isso, nós 

tínhamos  no município de Rondinha a escolha direta para diretor da escola 

municipais, esta casa aleijou os professores desta escolha, então eu queria 
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dizer o seguinte, não tenho nada contra as pessoas que são escolhidas 

indiretamente, só que nos processos democráticos a escolha é feita pelos 

colegas, infelizmente nós não temos isso e a Câmara tem responsabilidades, 

eu não, mas alguns colegas tem responsabilidade de ter tirado essa 

oportunidade dessas pessoas escolherem entre seus pares quem ia dirigir as 

escolas do município. Para finalizar eu gostaria de mais uma vez, foi falado 

pelos colegas, parabenizar o deputado Marcon que sempre se preocuparam 

com município da Rondinha, mas principalmente eu gostaria de parabenizar o 

trabalho do vereador Amarildo Pitol, esta reivindicação era do vereador 

Amarildo Pitol quando esteve em Brasília, veio agora está sendo liberado este 

recurso, era um pedido da bancada do partido dos trabalhadores e está sendo 

atendido, o trabalho do vereador é muito importante, o vereador Pitol não se 

elegeu mas fez um trabalho muito importante para aquela região, mas ele não 

se elegeu mas fez muitos votos então acho que é importante o trabalho do 

vereador e quem consegue assim botar a cara para concorrer e trabalhar para 

os seus munícipes e eu gostaria de enaltecer o trabalho do vereador Pitol que 

foi um trabalho muito importante para aquela região e às vezes a gente não 

atinge o objetivo, mas o trabalho com certeza foi feito, está aí o resultado. Era 

isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ 

ZANATTA. Cumprimentou de estilo, disse: Quero comentar alguma coisa 

sobre a nossa viagem, olha eu não é a primeira vez que vou a Brasília, mas a 

gente nota, vai a primeira vez, vai a segunda vez que os vereadores que 

foram junto e eu quero parabenizar os vereadores porque a gente mora aqui 

no interior e quando a gente vê uma equipe de como aconteceu na semana 

passada, que for para um lugar, aí a pouco volta outra equipe de outro lugar e 

as pessoas faceiras e felizes e tinham conseguido empenhar e dinheiro para 
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nosso município. A poucos dias nós iremos novamente, espero que os 

vereadores faça os projetos e dizer que como é bonito, nós fomos a Brasília e 

nós conseguimos, o deputado Marcon conseguiu, o deputado Jerônimo, o 

deputado Covatti, isso é muito bom porque os vereadores pensando no 

município, no bem do município então quero dar os parabéns a vocês e já 

temos, não existe mais dizer porque eu um foi uma vez a mais por que hoje 

em dia todos vocês e os demais que passaram, já tem condições até ir 

sozinho para fazer os seus pedidos. Quero falar para, também falou vereador 

Pedrini que parabenizou o Pitol que o teriam anotado aqui e que eu ia falar, 

que foi um pedido dele e nós estávamos junto e dizer que quando o dinheiro, 

a seifa estiver aqui a gente pode dizer que sim porque não é fácil, a gente 

tem de promessas, a gente olhou hoje, tem promessas do ano passado, agora 

a esse ano foi de novo então tomar a Deus que aconteça. Quero agradecer 

também o deputado Covatti pela prestação, pelo que fez por nós, é um 

deputado que paga a conta aqui em Rondinha com o número de votos que faz 

em todas as eleições ele e sua esposa, também o vereador Marcon, a gente é 

muito bem recebido lá no seu gabinete, ele libera, acompanha, o deputado 

Jerônimo também outro deputado que paga contas e merece ser escolhido 

deputado nas próximas eleições. Uma coisa que eu sempre falei, meu amigo 

que eu tenho lá que é o senhor Nardes, João Augusto Ribeiro Nardes ele é 

ministro do tribunal de contas da união, ele acolheu a gente , fez uma 

palestra, acompanhou, até segurança liberou para nós é acompanhada pelo 

motorista de lá então para nós é um prazer ter uma pessoa como esta que 

ajuda a gente, inclusive as portas, ele falou que quando a gente quiser 

comparecer, marcar audiência, ele está lá a disposição. Também o jovem 

Marcos Ferreira que morou aqui a pouco tempo atrás acompanhou a gente, 
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ele é secretário de uma secretaria do estado do Rio Grande do Sul 

acompanhou, prestativo, muito obrigado Marcos, a todos estes que ajudaram 

nós lá. Quero falar também que a gente a pouco tempo aprovou um projeto 

para os professores, um aumento que eu acho que foi, merecia, mereciam os 

professores porque foi uma lei do nosso governador que não cumpriu, então 

que o mês que vem que a data-base para o nosso aumento dos funcionários 

que o prefeito pense e olhe para o funcionalismo e os funcionários de todas as 

secretarias no salário, se há possibilidade de dar um aumento o máximo que 

podem dar. Parabenizar também o nosso município pelos quarenta e nove 

anos e dizer assim, que é exemplo, a gente vai para Brasília, a gente vai para 

Porto Alegre e a gente vê que aquele prefeito cobra, tem que liberar mais. 

então meu parabéns ao município pelos seus administradores que eu acho 

que o povo tem os administradores tanto o executivo como no legislativo 

certo. Para finalizar quero dizer que há onze anos atrás fiz um pedido no 

terreno lá em cima, aonde foi falado lá perto no cemitério esta protocolado e 

também na rua padre Eugênio então eu acho que é fácil vir falar então vamos 

ver se a gente conversa com o seu prefeito, para o que precisa ser feito e 

dizer para os vereadores que quando tem que cobrar estrada que ouvi a 

primeira vez o vereador da oposição falar das estrada que não é do nosso 

município, é do governo do estado, então vamos trabalhar juntos e vamos 

pedir juntos e quando é para criticar, mas quando a gente pede também 

porque é de outro partido que não é do município que seja feito e vocês 

ajudam gente para conseguir no governo do estado, nós iremos a Porto 

Alegre dentro de poucos dias e vamos fazer um documento, vereador Pedrini, 

em conjunto com o prefeito também vamos fazer. Era isso então, meu muito 

obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal 
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n° 015/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir créditos especiais, 

incluir no LDO e PPA, suplementar apontar recursos e dar outras providências 

". Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 016/2014 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao hospital 

Padre Eugênio Medicheschi". Aprovado por unanimidade. Passou-se então 

para as explicações pessoais, onde os vereadores, Sérgio Antônio Fortes da 

Silva, Renato Luiz Zanatta, Silvana Maria Tres Cichelero e Junior Perego se 

pronunciaram, nada mais havendo, o Presidente encerrou a presente sessão, 

e para constar lavrou-se a presente Ata que vai ser assinada pelo Presidente e 

pela Secretária. 
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