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ATA 1068 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dezoito 

horas, reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência da Vereadora 

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, 

EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, RENATO LUIZ ZANATTA, SÉRGIO 

ANTÔNIO FORTES DA SILVA E SILVANA MARIA TRES CICHELERO. 

Após a Presidente dar abertura aos trabalhos, solicitou ao Secretário que 

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

aberto o processo de eleição para a mesa diretora para o exercício de 2016. 

Suspendeu a sessão para que se apresentassem as chapas, apresentou-se 

portanto duas chapas para a mesa diretora exercício 2016, sendo 

denominadas como “chapa um” e “chapa dois”, a “chapa um”  composta pelos 

seguintes membros:  

PRESIDENTE: EDUARDO ZORZI 

VICE-PRESIDENTE: JOÃO CARLOS BERTOCHI 

1° SECRETÁRIO: MARILÂINE DE MORAES 

2° SECRETÁRIO: RENATO LUIZ ZANATTA  

E a “chapa dois” composta pelos seguintes membros: 

PRESIDENTE: SILVANA MARIA TRES CICHELERO  

VICE-PRESIDENTE: SERGIO ANTÔNIO FORTES DA SILVA  

1° SECRETÁRIO: JUNIOR PEREGO 

2° SECRETÁRIO: EDMILSON PEDRINI  

De imediato a Presidente solicitou ao Secretário que distribuísse as cédulas de 

votação para os Vereadores e iniciou-se a votação. Após todos depositarem 

seus votos na urna a Presidente convocou os Vereadores e lideres de bancada 
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para acompanharem a contagem, sendo eles, o Vereador Eduardo Zorzi e o 

vereador Edmilson Pedrini e, logo após a contagem, a Presidente declarou 

eleita cinco votos a quatro votos a Chapa Dois, ficando assim formada a Mesa 

Diretora para o exercício de 2016: 

PRESIDENTE: SILVANA MARIA TRES CICHELERO  

VICE-PRESIDENTE: SERGIO ANTÔNIO FORTES DA SILVA  

1° SECRETÁRIO: JUNIOR PEREGO 

2° SECRETÁRIO: EDMILSON PEDRINI  

Passou-se então para a eleição dos membros da comissão permanente e 

representativa para o exercício 2016. Após a suspensão para que as bancadas 

apresentassem os nomes, foi apresentada chapa única, e de imediato a 

Presidente solicitou ao Secretário que distribuísse as cédulas de votação para 

os Vereadores e iniciou-se a votação, após todos depositarem seus votos na 

urna a Presidente convocou os Vereadores e lideres de bancada para 

acompanharem a contagem, sendo eles, o Vereador Eduardo Zorzi e o 

vereador Edmilson Pedrini, logo após a contagem, o Presidente declarou eleita 

por unanimidade a Comissão Permanente e Representativa para o ano de 

2016, ficando assim constituída: 

MARILÂINE DE MORAES 

RENATO LUIZ ZANATTA 

JOÃO CARLOS BERTOCHI 

EDMILSON PEDRINI 

JUNIOR PEREGO 

Encerrado o processo de eleição da Mesa Diretora e Comissão Permanente, 

dando seguimento aos trabalhos, passou-se então para o Grande Expediente, 

onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO 
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Cumprimentou de estilo, disse: Em um primeiro momento eu quero fazer aqui 

dois pedidos de serviços, que seja recuperada a estrada da linha Binns, da 

propriedade de Adir Stivanin passando pela propriedade de Deluir Bosco até o 

cruzamento com a linha Formosa, pois vários produtores de leite de lá vieram 

me pedir que está na hora de fazer a silagem e não, praticamente não tem 

mais estradas, então dentro do possível que o secretário de obras procure 

resolver esse problema. Também quero fazer outro pedido aqui, a 

recuperação da estrada da linha São Valentin que passa pela propriedade de 

Dalmo Orio, pois também estive passando por lá e está em péssimas 

condições, mas péssimas mesmo. Quero aqui parabenizar aos formandos do 

magistério que tivemos no último sábado, pois tivemos uma polêmica muito 

grande com o discurso da Silvana defendendo o seus direitos e os direitos do 

magistério com toda razão, então eu quero parabenizar a essas meninas e 

desejar um bom trabalho que é um passo só na vida delas e que sigam em 

frente. Quero falar agora sobre a eleição que tivemos hoje para a mesa 

diretora, quero parabenizar a nova presidente a Silvana e a toda a mesa 

diretora e quero mais uma vez deixar aqui a minha opinião a todos os 

vereadores, eu acho que está mais do que na hora de cortar este cordão que 

liga aquela cadeira, principalmente os vereadores do PP, eu acho que está na 

hora de se desligar, vamos aprender a andar com as próprias pernas, estou 

repetindo pela terceira sessão seguida, demos aqui um grande passo hoje, eu 

acho que talvez pessoas que mudem de idéia, que tenham a suas próprias 

ideias possam pagar um preço alto por isso, mas eu admiro muito porque não 

temos um lado só então Rondinha, temos o povo, o lado que nós temos é o 

povo, então a partir do momento que alguém assumir uma cadeira lá como 

prefeito, aqui como vereador, vamos trabalhar para o povo vamos esquecer 
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um pouco a sigla partidária, vamos deixar de marcar a ferro quem votar 

contra, principalmente falando do prefeito que está aí agora, para que tanta 

marcação, para que fazer tudo isso com certas pessoas, e daí para outras  pão 

com mel, algumas pão com banha, e eu acho que para mim isso aí não é 

certo, então como somos dois poderes, legislativo e executivo, eu acho que o 

povo tem que entender que o prédio é o mesmo, mas a Câmara de 

vereadores é uma e o prefeito, o poder executivo e sua equipe é outra, então 

quero agradecer aqui ao povo e a todas as cobranças que me fizeram durante 

este ano, quero desejar um bom trabalho no ano que vem para todos os 

colegas vereadores e quero pedir para o povo que cobre, mas cobre muito 

pois têm direito e paga imposto, venham cobrar de mim ou de qualquer 

vereador, vá cobrar do prefeito, todo mundo está aqui, porque foi eleito com 

o voto do povo, não está aqui simplesmente para ganhar dinheiro ou para 

favorecer alguém, eu acho que está aqui para trabalhar e trabalhar para quem 

realmente precisa, para quem botou a gente aqui, para quem, olhar também 

para os que mais precisam, não simplesmente olhar para aquela meia dúzia, 

sempre a mesma meia dúzia de Rodinha que isso é uma pouca vergonha. Era 

isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA TEOFANE 

MICHIELIN PEDON Cumprimentou de estilo, disse: Quero parabenizar a 

nova presidente Silvana e que desempenhe um ótimo trabalho no próximo 

ano, pois sabemos que somos representantes do povo e que estamos aqui 

porque eles nos elegeram. Inicialmente quero falar sobre a sessão passada, 

onde teve uma grande repercussão quanto ao pronunciamento da minha 

colega vereadora Silvana, admiro a coragem dela em dizer o que ela pensa da 

administração e defender os interesses referentes ao plano de carreira dos 

professores, quero também dizer que dou o total apoio aos professores e 
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também não concordo em tirar a psicopedagoga do plano de carreira, podem 

ter certeza, se algum projeto ou alteração do plano de carreira vier até nós, 

vamos analisar muito bem antes de aprovar, também sou funcionária da 

escola Schramm, onde sou concursada como coordenadora de apoio cultural e 

educacional e não faço parte do plano de carreira dos professores, mas sou 

professora e tenho contato direto com os alunos dando os períodos da hora 

do conto na biblioteca da escola, gostaria que também fosse encaixada no 

plano de carreira dos professores, pois fizemos todos os cursos de formação 

também. Já que estamos falando de plano de carreira porque não fazer um 

plano de carreira para os funcionários da escola, como tem os dos 

professores, vamos fazer um para os funcionários onde esses funcionários 

passam a ser valorizados pela função que desempenham dentro da escola. Na 

escola Schramm tem professores que assinam o livro ponto de quarenta 

horas, mas não trabalham na escola e sim na assistência social como profe, 

não trabalham na escola, mas sim na assistência social recebendo com o 

professora e um FG como tantos outros em desvio de função, talvez seja por 

isso que administração não nos fornece a folha de pagamento dos 

funcionários com seus cargos, com seus FGs e onde cada um está lotado, se 

não querem fornecer é porque tem alguma coisa que o povo não possa saber, 

pois é um direito do povo saber quantos funcionários a prefeitura tem e 

quanto é gasto com todos esses funcionários, tem muita gente dizendo que 

vereador ganha muito bem, mas sei que tem muitos FGs maior que o salário 

de vereador, sei também que se baixasse o valor dos FGs quem sabe 

poderiam dar um salário um pouquinho melhor para os operários e os 

servidores de escola, pois o básico deles é baixíssimo. Um novo ano está para 

começar, esperamos que neste próximo ano a administração comece a 
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trabalhar mais para atender às reivindicações de nosso povo, atendendo às 

nossas indicações e realizando os trabalhos solicitados, sabemos que somos 

representantes do povo e só estamos aqui porque o povo nos escolheu para 

ocupar nesta cadeira. Para finalizar quero deixar aqui a minha mensagem de 

Natal a todos que depositaram em mim um voto de confiança para 

desempenhar o meu papel como vereadora e a toda a população de 

Rondinha. Chegamos ao final de  mais um ano, passamos por momentos de 

alegria e muitos obstáculos foram superados, que neste Natal as famílias 

sintam-se mais fortes e que sejam iluminados pela luz da paz, da união, da 

solidariedade, transformando os nossos dias em dias de felicidade, é tempo de 

paz, é tempo de um futuro venturoso, que as festas natalinas seja de 

fraternidade em todos os lares e que dois mil e dezesseis as famílias estejam 

unidas pela paz e pelo amor, feliz Natal e um feliz e abençoado ano novo da 

vereadora Marfisa. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES 

DA SILVA Cumprimentou de estilo, disse: Primeiramente quero dar os 

parabéns aos diretores do colégio estadual Conde D´Eu e a antiga diretoria 

que teve eleição nesta semana também democraticamente através do voto foi 

eleito a nova diretoria, então a diretoria anterior que era a Silvana Pertuzatti 

Arsego, a equipe de vices diretores Cláudio Pelizari, Maria de Lourdes 

Carbonari Finato, Claudete Zatti e a toda equipe de funcionários que fizeram 

um ótimo trabalho e foram eleitas como na noite de hoje foi eleita 

democraticamente através do voto, fizeram a sua gestão e hoje, agora neste 

final de ano estão deixando a diretoria para a nova diretoria que foi eleita esta 

semana que assume a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e dezesseis 

que é a diretora Taciana Fiorentin Calza e os vices Paulo Roberto Antunes 

vice-diretor, vice-diretora Ana Beatriz Schio e vice-diretora Sandra Giacomini 
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Calza e suas equipes de funcionários e todos os pais e alunos quero agradecer 

que democraticamente escolheram nesta semana, pais, alunos e professores e 

funcionários que escolheram essa nova mesa diretora para fazerem os seus 

trabalhos com o colégio estadual. Vivemos em um país democrático, a prova 

disso que temos as escolhas dos vereadores, dos deputados, prefeitos, 

governadores, senadores e presidentes da república, e que bom que aqui em 

Rondinha ainda tenha escolha do diretor estadual ainda democraticamente, 

votei contra o projeto, a nossa bancada votou contra o projeto que essa 

administração que está aí que tirou o direito dos professores municipais 

escolherem os seus diretores através do voto, fomos vencidos, mas hoje a 

gente vê que a Câmara de vereadores deu um grande passo em favor desta 

casa e que isto sirva de reflexão para todos nós vereadores, eu estou aqui há 

sete anos, é o segundo mandato do vereador Zico do bairro e se eu disser que 

alguma vez eu fui convidado para discutir alguma coisa sobre projetos nesta 

casa eu minto, fui convidado pelo ex-prefeito para nós trabalhar a favor da 

comunidade Rondinhense que era a respeito das cotas partes, cobramos 

inúmeras vezes no final de ano e eu dizia que o meu maior sentimento que eu 

tinha era de que nós vereadores do PT não era convidado para as reuniões do 

PP, mas fiquei sabendo que a maior parte das vezes nesta administração os 

vereadores do PP também não eram convidados para discutir o que é de bom 

para este município, para discutir os projetos. E então está de parabéns a 

chapa dois que a Presidente Silvana Maria Tres Cichelero que se lançou hoje 

como presidente, disse e te digo novamente, o nosso país está evoluindo e 

muito com a raça feminina, com as mulheres, as mulheres estão no poder, 

precisam estar no poder, Dilma está como presidente sofrendo as 

conseqüência, e quero dizer e desejar muita sorte para você nova presidente, 
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que deus te ilumine que tu consiga fazer o que você tinha vontade de fazer 

antes e que você consiga fazer o que o teu coração manda do fundo do meu 

coração, nesta casa, que é fazer o que é de fato o trabalho do vereador, 

muitas vezes o executivo nos esquece no meio do caminho, nos lembra em 

um dia como hoje que as vezes vê que está perdendo pessoas de grande 

valores da sua administração, mas a democracia está aí e se não fosse assim, 

se não tivessem mulheres com coragem como você talvez nós nunca seríamos 

ouvidos pela administração que está aí, eu espero que isso sirva de lição para 

a administração de que não são o dono de tudo, não são o dono da verdade, 

e que tem que nos escutar e nos valorizar como vereador, como pessoa, como 

legislador, nada já foi dito, nada é feito neste município se não passar por 

esta casa, nosso respeitem, é só isso que nós queremos, nos ajudem, nós 

queremos ajudar o nosso município, nós queremos ajudar o nosso povo, mas 

nos respeitem acima de tudo. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador EDMILSON PEDRINI Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente 

eu gostaria de parabenizar a Marilâine pelo trabalho neste ano de dois mil e 

quinze à frente da Câmara de Vereadores, a presidência é um trabalho muito 

importante, bastante serenidade e bastante paciência para trabalhar e fazer 

um bom trabalho e gostaria também de parabenizar a colega Silvana que irá 

conduzir a Câmara no ano de dois mil e dezesseis e reforçar as palavras que o 

Junior falou, que a Câmara de vereadores é um poder independente, e 

infelizmente em Rondinha funciona no mesmo prédio que muitas vezes as 

pessoas pensam que é um poder só e são dois poderes, e executivo e o 

legislativo e nós e apresentamos o legislativo. E eu gostaria de falar só um 

comentário em relação a perseguição, nós temos a professora psicopedagoga 

que ela vem sendo perseguida no município, porque, porque ela defendeu os 
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interesses de uma professora que ia ser nomeada para trocar de turno e eu 

lembro que esta psíquicopedagoga é raiz do partido que dá sustentação a 

administração, então imaginem se perseguem pessoas dentro do mesmo 

partido o que que não fazem com pessoas que não são do partido. Para 

finalizar eu gostaria de deixar uma frase bem interessante, professora Silvana 

especialmente para a senhora colega, posso não concordar com nenhuma das 

palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la, 

Voltaire falou isso ainda lá no século dezoito, então nós estamos no século 

vinte e um e eu espero que as pessoas entendam que são opiniões variadas e 

são posições variadas e que nós temos que arcar com algumas conseqüências 

e também respeitar a maioria de cinco a quatro decidiu que a senhora vai ser 

a Presidente em dois mil e dezesseis. Eu gostaria também de desejar a todos 

um feliz Natal e que dois mil e dezesseis seja um ano melhor do que esse, que 

eu acho um ano muito tumultuado principalmente na política a nível nacional 

e eu espero que o ano de dois mil e dezesseis nós temos olimpíadas e que nós 

criemos na cabeça das pessoas um espírito de crescimento econômico que 

nós resolvemos aqueles problemas políticos de Brasília e que o país volte a 

crescer e volte a ser um país modelo como estava sendo. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador JOÃO CARLOS BERTOCHI 

Cumprimentou de estilo, disse: Quero cumprimentar especialmente o Adão 

Domingos de Souza que era o presidente do partido o qual você fez um 

grande esforço para me filiar e por isso que eu estou aqui agora nesta tribuna 

e tenho que agradecer o convite que você fez e tenha a certeza que vou 

terminar os meus quatro anos fazendo aquilo que as pessoas achavam que eu 

tinha que fazer dentro do partido e os meus eleitores que me elegeram. Quero 

agradecer a Presidente que é última sessão ordinária nesta noite e talvez a 
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gente vá ter outra extraordinária, mas ordinária é a última né presidente, 

muito obrigado e dizer a você que foi um pouco de experiência e talvez na 

próxima a gente vai estar mais, quanto presidente esta noite eu não posso dar 

os parabéns em função do meu colega Eduardo Zorzi, por a gente ter tratado 

e esperou por três anos e chegou à noite hoje e ele não conseguiu ser o 

presidente, nada contra você presidente, mas eu não posso, talvez no fim do 

ano  vamos ver e talvez eu vou dizer aquilo que o falar da sessão de hoje à 

noite e possa até dar os parabéns conforme vai ser o nosso ano do ano que 

vem. Estamos aproximando de mais um final de ano, sabemos que as coisas 

aconteceram muito, muito para a administração, chuvas, temporais, 

alagamentos, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao prefeito e a 

administração, secretários que sempre enfrentaram isso aí com o maior 

esforço, acabava a chuva estava aquela equipe nas rua lavando a nossa 

cidade e as nossas estradas, a gente faz estrada hoje e amanhã da uma 

enchente e acabar com elas, não fizemos turno único, e então eu acho que 

estamos de parabéns sim o nosso município, porque a gente vê em outros 

municípios e então a gente se espelha no da gente, as ruas limpas, a praça 

bonita e eu acho que, o nosso salário em dia e todo mundo, então eu acho 

que a gente tem que vim num final de dois mil e quinze e agradecer sim e 

dizer que a gente espera do ano que vem de dois mil e dezesseis poder fazer 

muito mais para esse povo que elegeu nós e que está esperando que nós 

cumpra o nosso papel de vereador, de prefeito, e vice, e secretários, que a 

gente está aí para trabalhar. Quero desejar a todos os Rondinhense um feliz 

Natal e um dois mil e dezesseis muito melhor do que este ano, com saúde, 

paz e muito trabalho para nosso povo que merece. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA 
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Cumprimentou de estilo, disse: Eu gosto de, tenho uma certa idade, mas eu 

tenho uma boa lembrança, o vereador Pedrini falou em perseguição aqui 

nesta casa e durante todo este ano foi comentado sobre perseguição, eu 

queria saber se ele sabe se foi perseguição quando eles estavam em uma 

reunião no gabinete com dez, doze pessoas, secretários, prefeitos, vice-

prefeito, vereador Pedrini, mais umas dez pessoas, em uma reunião que eu 

estava trabalhando e o prefeito atual me chamou, eu estava trabalhando e 

cheguei lá com roupa de serviço aonde eu tinha pedido uma ambulância para 

levar meu pai que estava com câncer para Porto Alegre e a administração 

negou o carro para levar o meu pai, isso não é perseguição vereador, isso não 

é, é só esse ano que saiu perseguição, entendeu, isso não é perseguição, o 

meu pai está onde está, mas não foi perseguição, no meu tempo que eu era 

motorista não foi perseguição o que fizeram comigo, não foi perseguição o 

que fizeram com os meus colegas, é uma pena ter que falar na última sessão 

praticamente, na última sessão do ano, e quero dizer mais senhora vereadora 

que foi eleita presidente hoje, não vou te dar os parabéns porque eu não sou 

um traidor como você, você ganhou meu voto, o Eduardo Zorzi votou para 

você, coitado do povo que te votou e você concorra a vereador de novo, 

vereadora, se você tem coragem, independente de partido porque não se faz 

me desculpa, eu fui te visitar no hospital você estava doente, agora você quer 

dizer que não é doente, você falou uma bobagem na última sessão aqui, 

porque a minha filha estava dançando em um teatro, aonde é que tu foi 

buscar o teu marido, não foi em um cabaré, você é uma traidora, você não 

merece, fica quieto, ordem o que, fica quieto, no teu tempo eu não falei, o 

que professor, você vem falar aqui na última sessão do ano de mil e duzentos 

que roubavam, mas vai criar vergonha professor, eu estou ofendendo você, 
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não estou ofendendo ninguém, estou falando a verdade, o povo não merecia 

isso, porque rapaz eu estou no meu tempo, a Silvana saber que eu não estou 

ofendendo ela, fica quieto professor, eu não me manifestei no teu tempo, é 

uma vergonha, boa viagem, você não tem coragem de ouvir a verdade, 

quando terminar o meu tempo eu paro presidente, meus parabéns o povo de 

Rondinha que confiou em mim e nos meus colegas, não em todos, porque nós 

não merecia isso, e digo mais, o ano que vem você é a Presidente, você é a 

Presidente, vamos ver, o povo não merecia doutora dona Silvana o que você 

fez para o povo, o Eduardo votou para ti querida. Mais uma vez quero desejar 

feliz Natal, feliz Ano Novo para todas as famílias do município e aqui está o 

vereador que cumpriu com a promessa e cumpriu hoje de novo. Era isso. Meu 

muito obrigado. Neste momento a presidente suspendeu a sessão por cinco 

minutos. Logo após foi reaberta a sessão. Com a palavra a Vereadora 

MARILÂINE DE MORAES Cumprimentou de estilo, disse: Eu, Marilâine de 

Moraes, como Vereadora e Presidente do Legislativo Municipal no ano de dois 

mil e quinze, não poderia deixar de fazer um resumo do que foi na minha 

gestão como Presidente do Legislativo Rondinhense, pois não só eu, como 

acredito que todos aqui julgam importante divulgar nossos atos e prestar 

contas, levando isso ao conhecimento de todos, principalmente ao 

conhecimento do contribuinte Rondinhense. Fiz isso visando demonstrar os 

atos praticados e as prioridades destacadas na minha gestão como Presidente 

neste ano de dois mil e quinze. A Câmara buscou publicar todos os seus atos 

através do Jornal Folha da Produção, visando dar transparência dos trabalhos 

realizados pelo Legislativo Municipal. Ainda quanto as publicações, são 

publicados no site da Câmara os relatórios contábeis do município, entre estes 

os do Poder Legislativo. Cabe ressaltar que o portal da Câmara de Rondinha 
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recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de Transparência do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sendo o sétimo colocado 

dentre os quatrocentos e noventa e sete municípios do estado. Busquei, 

sempre que possível, oportunizar aos colegas Vereadores e Servidores a 

participação em congressos, cursos e seminários, onde todos pudessem 

buscar aperfeiçoamento técnico e teórico para desempenharem suas funções 

nesta Casa. Cito como exemplo o Curso de Processo Digital promovido pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde o secretário e o 

assessor jurídico participaram. A Câmara de Vereadores teve ainda o seguinte 

expediente no decorrer do ano de dois mil e quinze. Cinquenta e cinco  

projetos oriundos do executivo, onde: cinquenta e três foram aprovados por 

unanimidade,  e dois foram retirados de pauta pelo executivo; três projetos 

legislativos, aprovados por unanimidade; quatro decretos legislativos; quatro 

resoluções; dez indicações; cinco contratos; dez portarias; sessenta e cinco 

memorandos para empenho; cinco ofícios circulares; trinta e seis ofícios ao 

prefeito municipal; quatro audiências públicas; dois sessões extraordinárias; 

vinte sessões ordinárias. Como Presidente, e Vereadora desta casa, sempre 

procurei trabalhar para o bem do município, respeitando as Leis e 

promovendo o bem geral de todo o povo de Rondinha. Procurei, sempre que 

possível, participar dos eventos, encontros, solenidades e atos promovidos 

pelo município e pelas entidades municipais, seja no município ou fora dele.  

Quando esteve ao meu alcance procurei sempre resolver, tentar resolver ou 

ajudar a resolver os problemas da comunidade Rondinhense, além de que as 

portas desta casa sempre estiveram abertas a todo o povo Rondinhense. 

Também hoje e eu gostaria de falar que ontem e hoje os agentes de saúde do 

município de Rondinha estiveram fazendo dois dias de mutirão para a limpeza 
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dos terrenos baldios, casas e residências, onde certos lugares nós fomos bem 

recebidos e outros mais ou menos, só que o que a gente pede é que as 

pessoas continuem colaborando com os agentes, recolhendo os lixos e não 

deixando água parada porque vocês viram que está aí a dengue no nosso 

município também, até ontem tinha dezessete focos confirmados e ontem e 

hoje foram encontrados mais de vinte focos, então temos que fazer alguma 

coisa a gente, a doença está e aí e a gente tem que fazer uma, e não assim 

debochar dos agentes de saúde que estão passando e fazendo o trabalho 

deles, como ter de certas pessoas que onde a gente passava ficavam 

debochando, tem que trabalhar, vão trabalhar, vão mostrar alguma coisa, 

gente, a gente sempre trabalhou, às vezes as pessoas não dão importância 

para isso, mas a gente sempre trabalhou, os agentes de saúde sempre 

trabalharam e se empenhar por esse cargo que eles têm, então assim, mais 

uma vez eu estou pedindo que as pessoas colaborarem. Como está chegando 

o final deste ano, também minha colega Silvana, sinto muito, mas vamos 

deixar o ano que vem rolar, vamos ver o que que vai acontecer e depois a 

gente vai conversar. Também gostaria de desejar para todos os Rondinhenses 

um feliz Natal e feliz Ano Novo e espero que o ano que vem seja um ano um  

pouquinho melhor e com menos tribulação e gostaria de agradecer a todos os 

vereadores e a todos os servidores aqui na Câmara a todos, o assessor 

jurídico, todos eles que colaboraram comigo neste ano, e não foi só comigo, 

foi para o bem de todos, para o bem da Câmara, então vamos ver se o ano 

que vem também continuam fazendo isso e muito obrigado, se eu deixei a 

desejar alguma coisa eu peço desculpas, mas eu fiz o que foi do meu alcance. 

Era isso. Meu muito obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. Como 

não houve projetos para votação. Passou-se então para as explicações 
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pessoais, nada mais havendo, a Presidente encerrou a presente sessão, e para 

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

Secretário. 

 
 
 
 
MARILÂINE DE MORAES                               EDUARDO ZORZI 
            Presidente                                                 Secretário 


