
Página 1 de 13 

 

ATA 1037 

Aos oito dias do mês de outubro 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° 

242/2014 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 057 de 

2014 (LDO 2015); 02) Oficio n° 244/2014 do Executivo Municipal que 

encaminha o projeto de lei de n° 058 de 2014; 03) Oficio n° 247/2014 do 

Executivo Municipal que retira de pauta o projeto de lei de n° 053 de 2014; 

04) Projeto de Lei Municipal n° 057/2014 que, "Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015" que ficou em estudo; 05) 

Projeto de Lei Municipal n° 058/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal 

abrir créditos especiais, incluir no LDO e PPA. Suplementar e dar outras 

providências". Passou-se então para o Grande Expediente, onde o primeiro 

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

estilo, disse: No último domingo os Gaúchos e Brasileiros foram às urnas para 

escolher os seus representantes pelos próximos anos, exercer esse direito é 

ajudar o país a escolher pessoas que representem da melhor maneira possível 

à população como um todo, felizmente pode-se dizer que a população a cada 

eleição que passa possui mais poder, pois as informações estão ao alcance de 

todos para que as escolhas feitas sejam as mais sensatas possíveis. A nós 
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representantes do legislativo municipal cabe incentivar as pessoas para que as 

suas escolhas sejam feitas com consciência pois são os deputados estaduais e 

federais eleitos que irão ouvir as nossas demandas e trazer recursos para o 

município, são eles o elo mais forte que temos para nos comunicar com as 

maiores esferas do poder, fazendo com que nós vereadores possamos 

melhorar a cada dia mais nossa cidade. Eu aproveito o espaço e esta ocasião 

para agradecer o apoio e o voto de confiança dos Rondinhenses ao candidato 

Jerônimo Goergen candidato a deputado federal que recebeu o meu apoio 

nessas eleições e pelos quatrocentos e quarenta e sete votos obtidos no dia 

cinco de outubro. Parabenizo também os eleitores e o Partido Progressista 

Rondinhense por ajudar a eleger através do voto todos os candidatos a 

deputado estadual e federal que apoiamos nesta eleição, é importante que os 

eleitores, principalmente das pequenas cidades, tenham o discernimento de 

escolher as pessoas de pequenos municípios como Rondinha levantando por 

exemplo a bandeira da agricultura familiar e disponibilizando recursos para 

obras e melhorias que beneficiem todos os munícipes, votar em quem 

realmente conhece o nosso município nos fortalece como sociedade e nos 

garantem que mais benefícios serão atraídos para Rondinha. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra a Vereadora MARILÂINE DE MORAES. 

Cumprimentou de estilo, disse: Vou falar um pouco sobre os agentes de 

saúde, porque no último sábado, dia quatro de outubro, foi comemorado o dia 

do agente comunitário de saúde e como faço parte desta equipe gostaria de 

dizer que o agente de saúde é a base da estratégia da saúde da família, sem 

o agente comunitário da saúde não tem a equipe da saúde da família, ele está 

na linha de frente deste campo de trabalho que é o cuidado com a saúde da 

população no acolhimento, no cadastramento e no acompanhamento, então 
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gostaria de deixar aqui os meus parabéns aos meus colegas do nosso 

município e a todos os agentes que nos escutam nesta noite. Também no 

próximo dia quinze de outubro, não poderia deixar de falar sobre o dia do 

professor, quem compartilha conhecimento merece parabéns todos os dias, 

parabéns para vocês serem aquelas pessoas em quem nos espelhamos, aos 

nossos queridos professores o meu muito obrigado e aos nossos colegas 

vereadores que também são professores gostaria de deixar os meus parabéns 

a todos eles. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 

SILVANA MARIA TRES CICHELERO. Cumprimentou de estilo, disse: Como 

já disse o nosso colega Eduardo no último domingo tivemos então a nossa 

festa da democracia onde ainda podemos escolher os nossos presidentes, ou 

melhor, os nossos representantes para a presidência, para deputado, para 

senadores e governadores, e espero sinceramente que o povo continue tendo 

discernimento para escolher as pessoas certas, porque como dizia na minha 

campanha para vereadora, eu acredito na inteligência e no discernimento das 

pessoas, discernimento de escolher as pessoas certas, as pessoas corretas e 

que realmente possam nos representar fazendo o melhor para o nosso povo. 

Quero agradecer o apoio que recebi de todos aqueles que votaram nos 

deputados pelos quais trabalhamos, trabalhamos por todos aqueles que como 

disse o Eduardo que realmente ajudam o nosso município mandando emendas 

e colaborando no pleito de recursos tanto em Brasília como no governo do 

estado para beneficiar toda a população e não uma parcela apenas da 

população, então agradeço a todos que votaram no Luiz Antonio Covatti, 

agradeço a todos que votaram na Silvana Covatti, agradeço a todos que 

votaram na Ana Amélia e agradeço também as pessoas que votaram no nosso 

partido, no PP, e dizer o seguinte que aqui em Rondinha o que a gente pode 
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observar a cada pleito é que a juventude vem aprendendo e reconhecendo 

quem são os melhores. Aconteceu um fato inédito aqui que foi o Aécio que é 

de direita, ter feito mais votos do que a presidente Dilma, isso nunca havia 

acontecido antes e eu acho que devemos dar os parabéns para quem está 

vindo. Se somarmos os votos contrários ao Tarso aí dá mais diferença ainda 

porque entre PMDB e Sartori que fez quinhentos e poucos votos, e a nossa 

candidata Ana Amélia ganhamos de mais de quatrocentos do Tarso, respondo 

a tua pergunta Zico, em calculo matemático, então isso mostra que realmente 

o nosso povo é inteligente e sabe bem escolher as pessoas que os 

representam, logo logo vamos ter isso no país também, então deixo aqui os 

parabéns aos militantes do partido progressista, deixo aqui o meu 

reconhecimento pela luta de cada um e pelo empenho de cada um e vamos 

dizer que nós sabemos que estamos no caminho certo, pois nós queremos a 

boa política e a política para as pessoas, pensando nas pessoas que é isso que 

eu gostaria de dizer quanto ao pleito e ainda pensemos muito bem pois temos 

mais uma campanha no dia vinte e seis, temos mais uma eleição e essa sim é 

a definitiva, é onde o país está em nossas mãos. Para finalizar quero deixar os 

parabéns aos meus colegas professores, dizer que o reconhecimento que eu 

tenho pela luta de cada um de nós em sala de aula para formar nos pessoas 

cada vez mais críticas e mais sabedoras de seu papel de cidadã. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA TEOFANE 

MICHIELIN PEDON Cumprimentou de estilo, disse: No último dia cinco de 

outubro como os colegas já disseram nós tivemos o primeiro turno das 

eleições onde elegemos os nossos candidatos para representar na Câmara 

estadual e federal onde também agora passaram para segundo turno para 

temos mais uma possibilidade para escolher os governantes do estado e a 



Página 5 de 13 

 

Presidência. A importância do voto, é muito comum ouvirmos que todos os 

políticos são iguais e que o voto é apenas uma obrigação, muitas pessoas não 

conhecem o poder do voto e o significado que a política tem em suas vidas. 

Em uma democracia como ocorre no Brasil as eleições são de fundamental 

importância, além de representar um ato de cidadania possibilita a escolha de 

representantes e governantes que fazem e executam leis que interferem 

diretamente em nossas vidas, e escolher um péssimo governante pode 

representar uma queda na qualidade de vida, sem contar que são os políticos 

os gerenciadores dos impostos que nós pagamos, desta forma precisamos dar 

mais valor à política e acompanharmos com atenção e critério tudo o que 

ocorre em nossa cidade, estado ou país. O voto deve ser valorizado e ocorre 

de forma consciente, devemos votar em política com um passado limpo e com 

propostas voltadas para a melhoria de vida da coletividade. Quero também 

agora ler algumas conquistas que o governo traz Tarso trouxe para o Rio 

Grande do Sul. Mais ovinos, a ovinocultura gaúcha está em plena 

recuperação, nos últimos três anos o rebanho de ovinos cresceu mais de vinte 

por cento, o programa mais ovinos no campo possibilitou que cerca de dois 

mil e quinhentos produtores adquirissem e re, retivissem quase quinhentas mil 

cabeças de animais, foram investidos mais de oitenta e dois milhões de reais. 

Recuperação de solos, o solo de aproximadamente dezesseis mil pequenas e 

médias propriedades gaúchas estão produzindo mais, o programa de correção 

da acidez do solo da secretaria da cultura distribuiu pouco mais de nove 

milhões para cento e quarenta e oito prefeituras adquirir calcário para 

distribuir entre os produtores locais, mais de quinze mil hectares foram 

corrigidos, melhorar a capacidade produtiva do solo leva a mais renda aos 

produtores e gera mais desenvolvimento para o estado. Mais leite, em 
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conjunto com o setor a secretaria da agricultura aprovou o programa de 

desenvolvimento da cadeia produtiva do leite com um conjunto de políticas 

que estabelece as condições para que no prazo de dez anos o estado dobre a 

produção e melhore a qualidade do leite como foi criado o fundo leite, 

constituído com recursos públicos e privados, o fundo passa a ser o 

financiador de projetos que busca esse objetivo. Mais genética, o programa 

disseminia esta chegada, está chegando a duzentos e doze municípios 

Gaúchos em uma parceria do governo do estado com o governo federal e as 

prefeituras estão sendo investido doze milhões na melhoria genética dos 

rebanhos de corte, leiteiro, dos pecuaristas, dos pecuaristas dos gaúchos, 

além de veículos, treinamento e kit de inseminação, foram distribuídos mais 

de cento e cinqüenta mil doses de sêmen. Mais água e mais renda,  nunca o 

Rio Grande do Sul investiu tanto em irrigação como agora estimulados pelo 

programa mais água e mais e mais a renda da secretaria da agricultura, 

pecuária e agronegócio, produtores gaúchos dobraram a área irrigada, os 

produtores investiram a partir de subvenções do governo do estado e 

ampliaram em cem mil hectares as áreas irrigadas, com isso além de 

estabilizar a produção podem até triplicar a sua produção. Quero deixar aqui 

também o meu no, no próximo agora, a minha mensagem para o dia dos 

professores, prezados professores é com imensa alegria que comemoro com 

vocês o dia dos professores, uma data que marca o futuro ser professor hoje 

é uma tarefa difícil, os baixos salários é uma luta constante, trabalhar dois 

turnos em busca de um salário melhor é difícil, mas prazerosa pois ela precisa 

se dedicar e muito aos estudos, pesquisas, ao seu desenvolvimento 

profissional e aos seus alunos, como mediador da aprendizagem participa 

ativamente do processo de aprender incentivando buscar novos saberes sendo 
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detentor de senso crítico conhecendo profundamente o campo do saber que 

pretende ensinar, além de ser capaz de produzir novos conhecimentos através 

da realidade que o cerca, mas por trás de tudo ainda existe o amor pela 

profissão, o fazer, o poder de mudar a vida dessas crianças e adolescentes 

que passa pelas mãos desses profissionais, quero desejar a você professor um 

agradecimento especial pelo carinho com quem tenho ensinado e ordenado o 

a todos os seus alunos, que Deus o ilumine sempre, muito obrigado a todos 

vocês. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador JUNIOR 

PEREGO. Cumprimentou de estilo, disse: O primeiro assunto que eu quero 

abordar hoje é referente a um curso que está sendo feito no sindicato, o curso 

esse de operador de retro-escavadeira, curso do pronatec disponibilizado pelo 

governo federal que não sei por qual motivo a administração municipal não 

disponibilizou a máquina para esses alunos fazerem as aulas práticas, eu acho 

que é uma pouca vergonha pois tiveram que pegar uma máquina particular 

sabendo que temos aí várias máquinas que naquele dia estavam fazendo 

serviço particular e podia ter sido disponibilizada uma hora daquele dia para 

esses alunos fazerem as suas aulas práticas de operador de retro-escavadeira 

pois ouvíamos muitas vezes que temos máquinas e não temos operador, 

então acho que algo deve estar errado. Também quero agradecer a todos os 

eleitores de Rondinha independente de partido político que votou na Dilma, 

votou no Tarso, votou no Olívio, votou no Marcon eleitores estes que viram 

um projeto que está sendo desenvolvido, que está dando certo, o município 

como falou o colega Dudo o município agrícola, eu acho que o povo é 

inteligente e não é porque a Silvana venho aqui falar que o Aécio ganhou da 

Dilma em Rondinha, eu acho que o projeto que está aí é muito melhor do que 

o projeto do candidato Aécio essa é a minha opinião. Também quero falar um 
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pouquinho sobre o segundo turno das eleições de agora, o PMDB e PT 

partidos estes que estavam unidos na última eleição municipal aqui em 

Rondinha, o PMDB do Ivo Sartori partido esse que muita gente aqui em 

Rondinha pisou, falou mal, partido de uma antiga secretária que foi taxada de 

incompetente, que pessoas de outros partidos julgaram ser incapaz, e agora 

já a própria vereadora Silvana manifesta apoio ao PMDB nas sedes sociais 

publicamente, eu acho que algo está errado, cadê sua ideologia, eu estou aqui 

defendendo o meu partido, sou do PT, tenho orgulho de ser do PT, tenho o 

Tarso como meu candidato no segundo turno, tenho a Dilma com a minha 

candidata no segundo turno, independente do resultado das urnas eu defendo 

um projeto e uma ideologia eu acho que simplesmente ficar pulando de galho 

em galho votando contra o PT, vamos tomar posição, vamos criar vergonha 

na cara, está na hora de tomar posição, e isso vale para todos que não 

defendem, admiro quem defende a sua ideologia, quem defende seu partido, 

o PP deveria votar na Dilma, o PP é coligado, o PP e o nosso aliado no 

governo federal, então por que não vamos defender as nossas ideologias 

partidárias, eu acho que isso é uma pouca vergonha dizer simplesmente que 

eu vou votar contra o PT, têm algum motivo, temos tantos projetos bons. 

Também quero parabenizar os professores pela passagem do seu dia agora 

dia quinze de outubro, quero dizer que o governo Tarso foi o governo que 

mais fez pelos professores e eles sabem disso. Quero também abordar um 

outro assunto, andando entre Ronda Alta, Rondinha e Sarandi prestei atenção 

o asfalto como umas pinturas no chão fora PT, pessoas que fizeram esse 

trabalho, talvez de Rondinha ou municípios vizinhos, jovens que estão fazendo 

faculdade com boa parte paga pelo governo, com transporte pago pelo Tarso 

e se disponibilizar de fazer um papel de pintar o asfalto fora PT, pessoas mau 
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agradecidas, pessoas que eu sei quem são, pessoas mau agradecidas, que 

estão estudando com o dinheiro do governo e simplesmente estão fazendo 

baderna, estão usufruindo de dinheiro público e fazendo baderna, eu acho 

uma poca vergonha e daí tem coragem de falar que o PT é baderneiro, que o 

PT gosta da anarquia, será que o meu ponto de vista que está errado o 

dessas pessoas. Também quero falar mais um pouco do PMDB, digo que 

admiro muito as pessoas do PMDB de Rondinha que mantém a sua posição de 

defender seu partido e que sempre defenderam, que estiveram aliados com 

nós na campanha municipal e outros PMDB que agora vão votar no Sartori 

que não tiveram com nós tudo bem ao seu modo de pensar, vivemos em um 

país democrático e eu acho que o que eu falei aqui é coisa para ser muito 

bem pensada. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Na 

noite de hoje fiz um pedido junto nosso secretário de que seja instalado uma 

Internet livre na praça municipal Padre Eugênio com wi-fi livre, desde que se 

cadastre com certeza junto ao poder público municipal, fiz esse pedido 

pessoalmente e já fiz para ele fazer uma indicação pela nossa bancada para a 

próxima sessão para nós levar adiante esse projeto que eu acho que com os 

jovens que nós temos em Rondinha que usam muito essa tecnologia avançada 

e Rondinha ainda não tem e nós precisamos sim com certeza, isso é bom para 

a juventude para as pessoas que queiram usufruir desse equipamento, a 

maioria nas praças dos outros municípios têm e o nosso ainda não. Quero 

também falar um pouco do dia do professor, quero dar os parabéns para os 

professores que será dia doze, então temos nesta oportunidade parabenizar a 

todos os professores, dia quinze aliás desculpe, dia doze a festa do bairro 

nossa senhora Aparecida eu estou com as duas datas, e também convidar o 
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pessoal para a festa do Bairro Aparecida dia doze no parque municipal. 

Também achei estranho os professores do estado estarão fazendo uma janta 

para comemorar juntou o seu dia no nosso município e achei muito estranho 

professores do nosso município, professores municipais, estarão indo fazer 

sua confraternização no município vizinho de Constantina, não sei de quem foi 

essa ideia, mas deixaria como sugestão já que é o dia dos professores nós nos 

unirmos e fazer essa confraternização, professores municipais e professores 

estaduais, no nosso município pois temos bons lugares sim para nós 

frequentar aqui em Rondinha sem haver necessidade de festejar e comemorar 

o dia dos professores em outro município. Quero falar também nas eleições, 

Zico do bairro como presidente do partido dos trabalhadores de Rondinha 

quero agradecer, presidente vereador dessa casa, quero agradecer aos mil 

novecentos e quatro votos que a nossa presidente Dilma recebeu dos eleitores 

de Rondinha, quero agradecer os mil seiscentos e sessenta e quatro votos que 

os eleitores deram para o Tarso do PT e que sim nós fizemos cento e trinta e 

um votos a mais do que a Ana Amélia do PP que está aí no poder, quero neste 

momento lembrar a secretária e vereadora Silvana Tres que ela contou junto 

os votos do PMDB, quero lembrar que os votos do PMDB são do PMDB, do PT 

são do PT e do PP são do PP, do PDT são do PDT e lembrar que na última 

eleição não era com o PP e com o PMDB que estavam coligados e sim o PMDB 

e o PT, então professora está desinformada, sei que você é professora de 

criancinha, professora de infantil, mas o teu cálculo, a tua matemática ela não 

está exata e para mim a matemática é exata, o PP fez mil quinhentos e trinta 

e três votos em Rondinha tá vereadora só para lembrar. Também quero 

agradecer os votos que o nosso senador Olívio Dutra fez no nosso município, 

agradecer do fundo do coração as pessoas que entenderam e a maioria 
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votaram no Olívio Dutra. Também quero agradecer o povo de Rondinha que 

votou no nosso deputado que é de Rondinha, do nosso partido, Dionilson 

Marcon, e com seus mil quinhentos e nove votos, parabéns ao nosso 

deputado que no total fez cento e dezesseis mil cento e setenta e oito votos 

pela agradecer também o povo de Rondinha que votou nos nossos deputados 

do nosso partido que decidiu que teria portas abertas para todos os 

deputados, deputados estaduais que levaram o voto do nosso partido. 

Também mais uma vez quero convidar o povo de Rondinha para que se 

manifestem sim o seu apoio e conheça a diferença dos dois projetos, vem 

aqui o primeiro que se pronunciou o Dudo Zorzi e falou da agricultura familiar, 

faça o que o teu coração manda vereador, faça o que tua boca diz, o melhor 

candidato que mais investiu em agricultura familiar em mais alimento e 

investir na agricultura do nosso município e pode ter certeza que nenhum 

outro governo federal investiu tanto quanto a Dilma, faça o que o teu coração 

manda e peço que reveja, esqueça o partido e vote em quem realmente fez e 

fará muito mais que é a nossa candidata Dilma. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. Cumprimentou de 

estilo, disse: Também não vou deixar de falar e dar umas respostas como diz 

outro, microfone e burro carrega o que a gente bota em cima o que falar, 

então gente eu vou dizer o seguinte, para começar eu quero parabenizar a 

nossa vereadora Marilâine de Morais que esteve de adversário dia seis, o 

senhor prefeito municipal que dia seis foi o dia do prefeito, como falei há 

tempos passados uma administração que vai ficar na história como quando 

surgiu a Internet no Brasil no mundo, os professores também quero dar os 

parabéns e sobre a eleição não vou falar porque não tenho coragem de 

mandar votar em um partido ou num outro aqui no estado, mas para 
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presidente eu acho que quem é pouco consciente assistem às notícias e vem o 

roubo, os presos que estão aí, existia no passado e agora só foi feito mais 

prisões pela polícia federal que está fazendo um trabalho exemplar. Dizer para 

o meu colega Junior que falou que andaram pintando o asfalto eu acho que 

isso é uma vergonha pintaram asfalto de branco, agora pintaram asfalto como  

eu vi hoje e ontem em cima dos buracos pintar de preto e não tapar os 

buracos têm de ser coisa do PT mesmo, botaram o asfalto molharam  em 

cima e não taparam os buracos, meu Deus do céu o povo está vendo que vai 

acontecer, o que aconteceu nas eleições a poucos dias e o que tem que 

acontecer no futuro porque isso é vergonha. Viaja a Sarandi só para ver 

Sarandi o que tem, o piche lá em cima dos buracos e não taparam os buracos, 

não muda nada porque foi perdido uma eleição por causa dos buracos e agora 

vai acontecer a mesma coisa. Também hoje um grande tumulto ali no Pontão, 

trancado asfalto, manifestação, estivemos lá dando uma olhada meus colegas 

vereadores e da pena, mas é a realidade. Quero dizer que dentro de poucos 

dias então teremos uma eleição, quero dizer também que é uma grande 

vergonha a tal de pesquisa que aconteceu no estado e no país, em dois dias 

mudaram milhões de votos e um candidato passar outro candidato, mas meus 

amigos, quero dizer também para o vereador Zico do bairro que a Internet já 

está pronta e logo logo já vai começar a funcionar vereador e foi promessa de 

campanha nossa. Era isso então, meu muito obrigado. Passou-se então para a 

ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 057/2014 que, "Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015; Ficou em 

estudo. 02) Projeto de Lei Municipal n° 058/2014 que, "Autoriza o Executivo 

Municipal abrir créditos especiais, incluir no LDO e PPA. Suplementar e dar 

outras providências". Aprovado por unanimidade. Passou-se então para as 
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explicações pessoais, onde os vereadores Junior Perego e Renato Luiz Zanatta 

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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