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ATA 1031 

Aos nove dias do mês de julho 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° 

168/2014 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 036, 

037, 038, 039, 040, 041 e 042 de 2014; 02) Oficio n° 4509/2014 do TCERS 

(Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul) que encaminha o 

Processo de Contas do Executivo Municipal relativo ao ano de 2012; 03) Oficio 

n° 171/2014 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 043 

de 2014; 04) Projeto de Lei Municipal n° 036/2014 que, "Autoriza o Executivo 

Municipal abrir crédito especial, incluir no LDO e PPA, suplementar apontar 

recursos e dar outras providências". 05) Projeto de Lei Municipal n° 037/2014 

que, "Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.675, de 15 de abril de 2002, e 

dá outras providências ". Ficou em estudo; 06) Projeto de Lei Municipal n° 

038/2014 que, "Altera dispositivos da Lei Municipal n° 2.280/2008, e dá outras 

providências ". Ficou em estudo; 07) Projeto de Lei Municipal n° 039/2014 

que, "Altera dispositivos da Lei n° 2.783/2013, que estabelece o plano de 

carreira do magistério público do município de Rondinha-RS, institui o 

respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências ". Ficou em 

estudo; 08) Projeto de Lei Municipal n° 040/2014 que, "Autoriza o Poder 
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Executivo Municipal a subsidiar passagens para estudantes de nível superior e 

técnico - profissionalizante". 09) Projeto de Lei Municipal n° 041/2014 que, 

"Autoriza a contratação emergencial para a escola de educação infantil Prof. 

Eida e dá outras providências". 10) Projeto de Lei Municipal n° 042/2014 que, 

"Autoriza o Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de médico  e 

dá outras providências". 11) Projeto de Lei Municipal n° 043/2014 que, 

"Autoriza o Executivo Municipal, abrir créditos especiais, incluir no LDO e PPA, 

suplementar apontar recursos e dar outras providências". 12) Projeto de Lei 

do Legislativo n° 006/2014 que, "Altera o Artigo 23° da Lei Municipal n° 

1.978, de 04 de novembro de 2005, muda coeficientes e dá outras 

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

vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO Cumprimentou de 

estilo, disse: Quero iniciar o meu pronunciamento falando um pouco, já me 

repetindo um pouco do que eu falei na última sessão, mas que pelo jeito 

surtiu efeitos pois a entrevista do prefeito no último programa do município 

ele já mudou um pouco a conversa do que vinha falando, ele disse que os 

meritos não são só dele, então  eu acho que já melhorou, mas quero falar um 

pouco sobre a copa do mundo, tivemos ontem uma decepção pela parte do 

futebol  onde o Brasil foi goleada pela Alemanha, mas eu acho que vim 

acompanhando ao longo de toda a copa, muita gente confundindo certas 

coisas, misturando futebol e usando da copa do mundo para deteriorar a 

imagem da presidente Dilma, eu acho que não é bem por aí pois muito se 

falou de estádios, estádios a maioria deles financiados que vão ser pagos, 

aeroportos que vão ficar para o nosso país. Estive ouvindo uma entrevista de 

um repórter em uma rede de televisão que ele dizia que já tinha pegado doze 

vôos e isto antes da metade da copa do mundo e nenhum vôo tinha dado 
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problema, não teve atraso, não teve problema com o trânsito, uma excelente 

organização da copa do mundo e ainda tem gente que fala mal e eu não sei o 

porquê, talvez vejo nas redes sociais também muita gente criticando, falando 

que falta saúde e falta educação, concordo que muito tem por fazer, mas 

muito vem sendo feito, eu acho que os projetos sociais tem projeto bons, eu 

gostaria que as pessoas reconhecessem o pouquinho mais, essas pessoas que 

muitas delas que falam mal lá quando Lula ganhou a eleição ganhava um 

salário em torno de cento e sessenta reais e hoje estão ganhando trezentos 

dólares ou mais, setecentos e vinte e quatro reais, pouquinho mais de 

trezentos dólares, eu acho que um pouco de reconhecimento é merecido. 

Também quero falar que vi gente de Rondinha torcendo contra o Brasil não só 

da Rondinha, mas pessoas que tiver alguma coisa para dizer, que tiver algum 

fundamento para torcer contra a seleção tudo bem, agora pessoas que 

simplesmente torcem contra a seleção porque outro fala que torce contra a 

seleção ou porque se o Brasil ficasse campeão não teriam como derrubar a 

Dilma, não vou ter nem igual, eu acredito que os projeto dela são muito bons 

e vão continuar, pessoas que não tem fundamento nenhum, pessoas que até 

certo ponto poderiam ser chamadas de ignorantes porque simplesmente estão 

torcendo contra a seleção por motivos políticos, é ignorância. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA TEOFANE 

MICHIELIN PEDON. Cumprimentou de estilo, disse: Primeiramente quero 

fazer um comentário sobre a reportagem da folha da produção do dia vinte e 

seis de julho que nos traz à reportagem que Rondinha aumentou a produção 

econômica em quinhentos por cento nos últimos nove anos, que bom que isso 

ocorreu, isso mostra que os produtores rurais estão investindo na sua 

propriedade e diversificando sua produção, quero parabenizar a todos os 
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agricultores por essa conquista, sabemos também que esse mérito não é só 

do prefeito e da secretaria da agricultura, tudo começou depois que Lula 

ganhou as eleições e os agricultores começaram a ter mais facilidades para 

fazer os financiamentos, crédito e investimentos para poder investir em suas 

propriedades, podendo assim comprar os implementos agrícolas com juros 

baixos e financiamentos para as lavouras, a construção dos chiqueiros para a 

produção do suínos sem contar com as máquinas que o governo federal 

enviou para Rondinha para fazer a terraplanagem e os escavos para guardar a 

sua silagem, os caminhões para puxar a silagem entre outros, mas se a 

produção econômica aumentou quinhentos por cento, aumentou também o 

retorno do ICMS e onde foi investido esse retorno que o município teve, bem 

que poderia ter uma indústria para processar toda essa matéria-prima 

produzida aqui gerando emprego para as pessoas trabalharem aqui dentro do 

município sem precisarem ir em busca de emprego em outro município. Outra 

reportagem que me chamou a atenção dos jornais que circulam na região é 

que três municípios, Três Palmeiras, Sarandi e Barra Funda disponibilizaram  

um uniforme para os alunos da rede municipal, no entanto lembro que aqui 

também foi promessa política do plano de governo dar o uniforme para os 

alunos só que até hoje nunca ganharam, ficaram só na promessa. Os 

professores estão reivindicando os atrasados do piso, se a receita aumentou 

será que não tem como pagá-los ou será que estão gastando só com 

funcionários já que pedimos que nos fornecessem a folha de pagamento três 

vezes e até hoje não nos forneceram, será que tem alguma coisa que o povo 

não possa saber, mas o povo quer saber, quantos funcionários da prefeitura 

tem, quanto cada um recebe e cada funcionário o cargo que ocupa. Quero 

finalizar deixando uma mensagem aos familiares dos acidentados do acidente 
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do dia quatro de julho, um ano se passou, mas ninguém se esqueceu da 

tragédia que aconteceu no dia quatro de julho de dois mil e treze, uma 

tragédia que não tem explicação onde seis jovens deixaram muita saudade a 

seus familiares e amigos, quero deixar aqui os meus sentimentos a todos 

esses familiares. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

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

Quero falar também um pouco sobre a seleção brasileira, quero dizer que eu 

Zico do bairro torço e continuo torcendo pelo nosso país e pela seleção 

brasileira e pelos brasileiros, no sentido esporte, e tudo o que for para nosso 

país, sou brasileiro e torço para o meu país, eu acho que cabe a nós 

representantes do povo também mostrar a posição que a gente tem, fiz uma 

pergunta na sessão passada aos vereadores perguntando para que time 

torcia, se torcem a favor ou contra a seleção brasileira, temos que ter posição 

e não ficar largando piadinhas, eu acho que a seleção fez o seu papel e 

contribuiu, umas foram embora antes e outras depois, há o dia do ganhador e 

há o dia do perdedor. Quero dizer que a copa do mundo é a copa das copas 

como se diz na imprensa, é um sucesso, dizer que a Dilma e não só a Dilma, 

mas todos os apoiadores estão de parabéns por ter feito, junto com a Fifa, 

uma copa no nível da copa que está sendo feito no nosso país, dizer que não 

houve incidentes por parte do governo federal, quero dizer que o nosso país 

soube acolher muito bem os estrangeiros, fico sentido de ver pessoas no 

nosso município um município é tão pequeno e depois de uma derrota como a 

do dia de ontem largaram foguete contra a seleção brasileira, contra os 

brasileiros, é um direito de cada um e isso é democracia, mas eu como o 

brasileiro fico sentido. Eu quero dizer que a copa foi um sucesso e está sendo 

um sucesso e as obras ficarão e nós povo vamos usufruir destas obras. Tive 
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escutando o programa da rádio Sarandi, o programa do município na rádio 

Sarandi e ouvi o prefeito municipal falando de grandes melhorias e colocando 

em números para que o povo ache que está tudo a mil maravilhas no nosso 

município, eu acho que não podemos subestimar a inteligência do nosso povo, 

povo humilde, povo trabalhador tanto do interior como da cidade e dos 

bairros, acho até um desrespeito muitas vezes passar números incabíveis que 

não são reais, quero dizer que nem tudo o que brilha é ouro, eu acho que o 

nosso povo sabe o que está acontecendo tanto o pessoal do interior que 

muitas vezes vêm procurar uma hora máquina e tem que fazer inúmeras 

viagens ao parque de máquinas e não conseguem, chegando ao ponto de ter 

que pagar para empresas particulares fazer o serviço, eu gostaria que se 

fizesse uma pesquisa para ver a satisfação do povo de Rondinha com relação 

ao que se diz que está muito bom e que está tudo certo, mas não dizem 

quando se fala em de agricultura, não dizem que tem um profissional como o 

Neuro Tonin andando com uma fuca véio caindo aos pedaços pelo interior, 

qual é a valorização que tem dado para as pessoas, não dizem que muitas 

vezes um colono tem que pegar e pagar para fazer a sua estrada de lavoura 

apesar das máquinas que têm tudo máquinas novas que veio do governo 

federal a maior parte delas, vão na rádio se vangloriar, brincar com a 

inteligência das pessoas para mim isso é demagogia e é uma vergonha. 

Também quero dizer que temos um empresário que abriu agora a poucos dias 

em nosso município um hotel que é o empresário Rogério Tedesco e sua 

esposa e a sua equipe que estão de parabéns, tive a oportunidade de visitar 

mais um empreendimento no nosso município, isso é empreendimento e 

muitas vezes vi em outros municípios destaque de empresas se instalando e 

no nosso município infelizmente temos visto o contrário e ainda a gente vê 
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alguns números sendo falados e ditados que não fazem parte da realidade do 

nosso município, quero dar os parabéns para a equipe de restaurante e 

chapão e hotel o barranco pelo empreendimento e desejar muito sucesso, que 

tenham sucesso neste novo empreendimento, Rondinha merece com esforço 

do seu trabalho e da sua família e da sua equipe. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI. Cumprimentou de 

estilo, disse: Gostaria de usar o meu espaço esta noite para lembrar um pouco 

da tragédia que aconteceu há um ano atrás onde seis jovens Rondinhenses se 

foram, vidas de jovens trabalhadores que foram interrompidas por mais um 

grave acidente de trânsito, é inadmissível que vidas sejam acabadas devido à 

imprudência nas rodovias e pelo mau estado de conservação das mesmas. Um 

ano atrás foram os nossos amigos e hoje o que se vê é o descaso com as 

nossas rodovias, é mato tomando conta da pista, é corrimão de ponte caído, 

já foi comentado aqui este assunto em uma outra sessão pelo vereador 

Renato Zanatta, sinalização precária, falta de acostamento, falta de terceira 

pista, buracos e mais buracos, crateras infelizmente nas rodovias, na semana 

passada foi um caminhão que após cair em um buraco perdeu o controle na 

ponte da linha Gramado, o outro caminhão para não acontecer um acidente 

maior teve que tirar o seu caminhão no acostamento e descer uma ribanceira 

abaixo, outro próximo à curva da morte e felizmente só ferimentos leves e eu 

como vereador quero aqui pedir que o governo do estado e os responsáveis 

que ao menos faça uma operação tapa buracos nas rodovias da nossa região, 

pois são muitas as pessoas que precisam percorrer quase que diariamente e 

estão sujeitas a esses tipos de acidentes. Nós tivemos na última sexta-feira no 

local do acidente juntamente com algumas autoridades e pessoas aqui no 

nosso município, familiares das vítimas, para colocar uma faixa como os 
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dizeres, um ano da tragédia ocorrida em quatro de julho de dois mil e treze, e 

para substituir as faixas pretas do corrimão das pontes por faixas brancas afim 

de sensibilizar o governo para que se faça as melhorias que são reivindicadas. 

Fizemos uma manifestação silenciosa e aguardamos a realização das obras 

necessárias na ERS quatrocentos e quatro, este é o meu desejo. Os dados 

com relação ao que foi comentado nesta sessão, na última eu comentei que 

iria deixar uma cópia na secretaria da câmara de vereadores e uma cópia na 

secretaria da agricultura e meio ambiente sobre o crescimento do ICMS que o 

nosso município teve nos últimos anos, são números que foram extraídos do 

talão do produtor, então inverdades aqui não tem, para quem quiser tirar 

alguma dúvida está aqui. Como relação a perseguição no meu colega 

veterinário, que eu tenho muita estima de trabalhar com ele e pude aprender 

muito nos últimos anos, Neuro Luis Tonin, a estrutura de trabalho que ele 

dispõe é a mesma que a minha, o veículo que ele utiliza para realizar os 

atendimentos clínicos, os atendimentos veterinários que ele é chamado no 

dia-a-dia é o mesmo veículo que eu tenho para me locomover, conversei com 

ele e estava comigo o vereador Renato Zanatta quanto a questão da 

perseguição e ele não se manifestou, e eu achei que não teria necessidade, 

mas gostaria de deixar claro aqui que ele executa o trabalho dele e a 

secretaria municipal da agricultura dispõe da estrutura para todos  os 

profissionais que ali atuam. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a 

Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO. Cumprimentou de estilo, 

disse: Hoje irei fazer alguns apontamentos referentes as colocações feitas 

pelos vereadores da oposição. Colocações estas que já vem sendo feitas e 

repetidas por inúmeras vezes. Júnior questionou a reportagem sobre o 

crescimento do nosso município e a Marfisa também o fez, nos últimos nove 
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anos dizendo que o prefeito quis ficar com os méritos para sí e hoje ele já 

voltou atrás naquilo que disse dizendo que agora o prefeito tinha reconhecido, 

mas mesmo assim eu vou perguntar, ou vocês não lêem as reportagens ou 

não entendem aquilo que lêem, porque em nenhum momento o prefeito se 

puxou honras e glorias, muito pelo contrário, quem leu e entende aquilo que 

lê, vê que ele deu méritos a quem devia os méritos, aos agricultores, aos 

empresários e a todos que contribuíram para isso, então vamos ter mais 

atenção na leitura. E aí vocês vêm aqui dizer que tudo nasceu com o 

presidente Lula em dois mil e dois, onde os municípios se re-emanciparam, o 

dinheiro aumentou, caros colegas, houve este aumento do poder aquisitivo, se 

houve no Brasil, se o Brasil progrediu é porque o Presidente Lula recebeu um 

país com inflação sob controle, organizado e em franco desenvolvimento. Foi 

somente dar continuidade a um trabalho pensado, organizado e iniciado pelo 

Fernando Henrique Cardoso. Lula não é Deus, nem pai e muito menos Dilma é 

mãe. Pelo menos não são os pais que o povo brasileiro precisa e merece. 

Agora eu questiono, que país temos hoje, um país que é uma baderna. Com a 

maior taxa tributária do planeta, talvez por isso Junior as empresas são 

obrigadas a fechar, ninguém aguenta pagar tantos impostos. Um país onde 

prevalece o jeitinho e a malandragem, onde não precisa estudar nem para ser 

presidente, onde o governo vem e diz que a inflação é de seis por cento ao 

ano e o nosso salário não dá mais para fazer o rancho no final do mês, onde 

usa a mídia sempre em favor próprio, onde usa programas de governo para 

fazer campanha política, e não é só os médicos cubanos, bolsa família é voto 

de cabresto moderno, onde a população foi transformada em parasita por um 

governo que ensina a receber o alimento na boca e não a lutar para obtê-lo, 

onde Política virou sinônimo de falta de ética e de corrupção, onde se 
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perderam os valores morais e familiares. Espero que aconteça com o Brasil o 

que aconteceu com Rondinha, onde o PT encontrou uma cidade organizada e 

em desenvolvimento e transformou em um município caótico. Espero que o 

País também encontre governantes como o Cantoni e o Ezequiel que vocês 

tanto criticam, que mostraram e mostram que a Política é coisa séria e que 

deve ser feita em prol do bem comum e não de alguns que compram Friboi, 

Oi por exemplo. Quem sabe, a muitas custas, sairemos da crise que nos 

encontramos, mas que poucos conseguem ver que estamos em crise, pois o 

circo armado pelo governo está escondendo tudo. Mas lembrem que nenhum 

espetáculo dura para sempre e que lona de má qualidade uma hora o vento 

leva e rasga. Outra questão aqui levantada é sobre meus discursos, pois 

respondo aos colegas, eu, ao contrário da Presidenta Dilma que tem uma 

equipe para escrever seus discursos e que também os lê, escrevo meus 

próprios discursos, primeiro porque tenho capacidade, segundo porque isso 

para mim é organização e terceiro é para não vir aqui na tribuna repetir 

sempre a mesma coisa feito papagaio, por falta de conhecimento e de 

informação talvez. Querem um exemplo disso, junho de dois mil e treze, 

viagem a Brasília, reunião com o senador Paim, onde todos os vereadores e o 

secretário estavam presentes e não me deixam mentir. A bancada petista 

entrega ao Senador o pedido de verba para asfalto no Bairro Aparecida de 

duzentos e cinqüenta mil reais, o senador pede a seu assessor, para quando 

ficou Rondinha, pois eu mando emenda para todos os municípios 

independentemente  de que peçam ou não, e então confirma a verba para 

dois mil e quinze. De volta os vereadores usam a tribuna e anunciam a verba 

para dois mil e quinze.  Dois mil e quatorze , nova viagem dos petistas a 

Brasília, na volta anunciam aqui novamente a emenda do senador Paulo Paim 
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para dois mil e quinze, como se fosse novidade, continuando, é reclamação 

atrás de reclamação, mas são sempre as mesmas reclamações talvez porque 

os problemas de Rondinha se limitem a esses ou vocês não conseguem 

enxergar além disso que vocês acham que é problema, em resumo ou 

repetem sempre a mesma coisa ou vêm fazer acusações infundadas e 

mentirosas como fez o colega Zico hoje dizendo que o relatório do executivo 

sobre o crescimento do município é uma inverdade, eu quero te pedir se você 

conferiu os dados que nós deixamos o relatório lá na câmara. Acredito que se 

possa e se deva usar a tribuna para discutir assuntos mais relevantes, por 

exemplo o decreto da presidenta onde que praticamente extingue o Poder 

Legislativo do País, oito mil duzentos e quarenta e três que eu levantei e pedi 

aqui para vocês e ninguém veio aqui e me explicou nada e me deu parecer 

nenhum e nem fez considerações a respeito, e vereador Zico e Marfisa, que 

sempre podem onde está a folha de pagamento, para quem vai o dinheiro, 

gostaria de lembrar a vocês que existe o Portal da Transparência, não sei se 

vocês sabem,  e lá vocês podem acessar onde, como, com que e com quem o 

dinheiro do município é gasto. Então sugiro a vocês um pouco mais de leitura, 

e já que vocês gostam tanto do comunismo  comecem lendo o manifesto do 

Partido Comunista para ver o que Marx fala nele, por exemplo, é uma boa 

leitura, busquem mais conhecimento, informações corretas, concretas e 

verdadeiras. Pois isso que vocês estão fazendo aqui não é defender os direitos 

do povo e sim mostrar ignorância. Não posso deixar de falar do que aconteceu 

ontem com a Seleção Brasileira. Torci pelo Brasil porque sempre fui Brasileira 

e sempre gostei de futebol e de assistir aos jogos, mas ser Brasileira não é ser 

burra. Ontem o Brasil mostrou, pudemos constatar que o Brasil não é mais 

nem o país do futebol. Vimos que o futebol brasileiro está chegando ao nível 
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da nossa educação, da nossa saúde, da segurança, das moradias, das 

estradas, do transporte público. Parafraseando Renato Russo, que país é esse, 

é um país que fez sua aceleração do crescimento pelo caminho inverso. O 

governo favoreceu o acesso a bens de consumo, como diz Frei Betto em seu 

artigo Copa e Cozinha, publicado no Correio Riograndense de dezoito de junho 

deste ano, "Qualquer barraco de favela contém geladeira, TV, máquina de 

lavar e telefones celulares" e eu complemento, merecidamente. As ruas estão 

congestionadas de automóveis graças ao crédito facilitado. No entanto, onde 

estão os bens sociais, primeiro deveriam ter investido em educação de 

qualidade, sistema de saúde socializado e adequado, saneamento básico, 

transporte público, estradas. Primeiro é preciso pensar no social e depois no 

individual, isso é o que fala o Marxismo, vocês tanto defendem agora eu 

pergunto, vocês realmente conhecem, se fosse assim o governo petista não 

deveria ter acelerado tanto e investido tanto no consumismo. O que 

aconteceu com a seleção não é diferente do que acontece com a nação. 

Priorizaram o individual, Neymar, a despeito do coletivo, todo o time. E 

acharam que assim seria possível conquistar a copa. Ficou comprovado que o 

estrelismo é um sistema falho. Levou ontem a seleção à derrota e a doze anos  

ocasiona a decadência da Nação Brasileira. E Só pra finalizar Zico, nem tudo 

que brilha é ouro, mas também não é estrela. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. Cumprimentou de 

estilo, disse: Quero também, senhores vereadores, gosto de esportes, sou do 

Colorado, do internacional, também quero falar um pouquinho sobre o futebol 

e a copa já que o que aconteceu ontem jamais vai ser esquecido e espero que 

o que aconteceu no dia da abertura da copa acredito que também jamais será 

esquecido e sugiro que os vereadores do PT entrem em contato com Brasília e 
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não autorizem a presidente a dar o encerramento da copa do mundo 

exemplar como foi a abertura porque o que eu ouvi eu não queria mais ouvir 

por ser uma mulher a Presidente que acha que tem condições de administrar 

um país. Também quero reconhecer alguma coisa de bom que eu vi hoje, os 

vereadores da oposição reconhecer que o prefeito esteve na rádio e falou 

alguma coisa bem e que reconhecem que está bem, eu acho que é porque 

está vindo ajuda de Brasília e do estado e dizer que os vereadores também 

podem se quiserem me acompanhar um dia no nosso município para 

reconhecer alguma coisa que está sendo feito de bem e também podemos 

visitar outros municípios aonde eles participam da nossa gestão e participam 

eles vêm aqui pegar informações com as secretarias e nem tudo é erro e mal. 

É fácil de falar que as empresas não estão produzindo mais porque que foi 

doado há aquele grande laticínio lá aonde já podia a matéria-prima está sendo 

industrializada aqui vereadora, a gente tem que pensar que o nosso município 

perdeu milhões por ter sido doado isso e nós tentamos segurar, mas não 

conseguimos na votação. Dizer que o nosso município investiu oitocentos e 

cinqüenta mil em uma escola que vai ser feito aqui, isso aí é um dinheiro que 

saiu de algum lugar, aí onde está indo dinheiro. Também o nosso município já 

pagou mais de quarenta e cinco por cento de aumento para os nossos 

professores e o governo do estado não cumpriu com a palavra que criou a lei 

quando era ministro e temos que ver que é fácil ser oposição, mas também 

tem que admitir alguma coisa que está sendo feita para o bem do nosso 

município e dizer para o vereador Junior e os vereadores que falaram da copa 

e como ele falou o os vôos não deram problema, pelo amor de Deus se chega 

a dar um problema em um vôo é duzentas ou quinhentas pessoas uma 

tragédia, nós estivemos no aeroporto de Brasília poucos dias antes da copa 
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aonde foi inaugura aquela obra e de uma enchente de dentro da obra nova 

que está ainda para ver nas fotos aonde alagou aonde nós estávamos, e 

também esses dias um viaduto que é uma obra da copa também, uma 

tragédia que meu Deus o que poderia acontecer, e dizer que dentro de poucos 

dias vereadores, estou começando amanhã se querem me acompanhar 

viajarei nas prefeituras para encontrar com outros vereadores e presidentes 

de câmaras, e vamos fazer um protesto e gostaria que vocês acompanhassem 

que sabem mais o que nós para ensinar, para nós trancarmos esse acesso e 

esses asfalto que não tem mais condições, se vocês querem nós podermos 

dar uma viajada, uma volta até Sarandi e até Passo Fundo e até a ponte de 

Nonoai não achando culpado, mas sim que tenha o responsável para 

consertar, a partir de amanhã nós entraremos em contato com os presidentes 

de câmaras da região e vamos fazer a nossa parte porque não fica bem para a 

gente vir aqui comentar o que aconteceu um ano atrás, ninguém gostaria de 

ouvir mais. Era isso então, meu muito obrigado. Passou-se então para a 

ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 036/2014 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal abrir crédito especial, incluir no LDO e PPA, suplementar 

apontar recursos e dar outras providências". Aprovado por unanimidade. 02) 

Projeto de Lei Municipal n° 040/2014 que, "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a subsidiar passagens para estudantes de nível superior e técnico - 

profissionalizante". Aprovado por unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 

041/2014 que, "Autoriza a contratação emergencial para a escola de educação 

infantil Prof. Eida e dá outras providências". Aprovado por unanimidade. 04) 

Projeto de Lei Municipal n° 042/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal a 

efetuar contratação temporária de médico  e dá outras providências". 

Aprovado por unanimidade. 05) Projeto de Lei Municipal n° 043/2014 que, 
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"Autoriza o Executivo Municipal, abrir créditos especiais, incluir no LDO e PPA, 

suplementar apontar recursos e dar outras providências". Aprovado por 

unanimidade. 06) Projeto de Lei do Legislativo n° 006/2014 que, "Altera o 

Artigo 23° da Lei Municipal n° 1.978, de 04 de novembro de 2005, muda 

coeficientes e dá outras providências". Aprovado por unanimidade. Passou-se 

então para as explicações pessoais, onde os vereadores Junior Perego, Sérgio 

Antônio Fortes da Silva e Silvana Maria Tres Cichelero 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. 

 
 
 
 
 
RENATO LUIZ ZANATTA                 SILVANA MARIA TRES CICHELERO                           

           Presidente                                                  Secretária 


