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ATA 1065 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dezenove horas, 

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

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores EDUARDO ZORZI, 

JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, MARFISA MICHIELIN 

PEDON, MARIA TEREZA CHITOLINA, 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 

Convocou a Suplente de Vereadora Maria Tereza Chitolina para tomar 

posse e prestar compromisso nos termos do Art. 9° do Regimento Interno, 

feito o juramento a Presidente declarou empossada a Vereadora Maria 

Tereza Chitolina e de imediato solicitou ao Secretário para que procedesse a 

leitura dos seguintes documentos. 01) Indicação n° 05/2015 da Bancada do 

PP, que o Poder Público Municipal conceda auxílio financeiro a CICAR (Câmara 

da Indústria, Comércio, Agropecuária e Serviços de Rondinha/RS); Passou-se 

então para o Grande Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi 

o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. Cumprimentou de estilo, disse: É com 

muita satisfação e prazer e alegria que eu quero dar os parabéns pelo cargo 

que está assumindo hoje, suplente de vereadora Maria Tereza Chitolina, e 

desejo que ela faça um bom trabalho neste tempo que ela vai assumir e 

estamos aí, se ela precisar de algum auxílio ou alguma coisa a gente quer 

estar aí para a ajudar, e tenho certeza que ela fará um trabalho que o 

município e como é o dever de vereador será um trabalho realizado que ela 

fará muito bem. Também quero dar os parabéns para a imprensa que está 

aqui presente o senhor do jornal folha da produção e também da foto 
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Dalmagro que está nos prestigiando esta noite. Era isso. Meu muito obrigado. 

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

Num primeiro momento quero desejar as boas vindas a colega Maria Tereza, 

suplente de vereadora que está assumindo hoje a cadeira do colega Edmilson, 

que realize um bom trabalho neste tempo como vereadora. Quero falar um 

pouco sobre a greve dos caminhoneiros, para mim um manifesto que sou 

plenamente a favor, pois sempre fui a favor de todo e qualquer protesto, mas 

acho que protesto pacífico, vejo que os principais sindicatos dos 

caminhoneiros não aderiram a essa greve, então eu acho que um protesto 

tem que ser organizado, como querem discutir, sentar para discutir com o 

governo, reivindicar alguma coisa se em meio ao protesto tem gente que quer 

derrubar a presidente Dilma, dificilmente alguém vai sentar com o inimigo 

para discutir, então a eles estão se mostrando inimigos do governo, eu não 

vejo isso eu acho que se eles querem conseguir alguma coisa tem que fazer o 

protesto sim, tem todo direito de protestar, só que no meu ponto de vista tem 

muita gente se aproveitando desse tipo de situação, se aproveitando dos 

protestos para tirar proveito, eu acho que para começo de conversa começar 

um protesto qualquer classe trabalhadora deve se organizar, deve ter em mão 

pauta das suas reivindicações, então para mim é um protesto um pouco 

desorganizado, protesto organizado sim, para mim baderna e aproveitadores 

não, então eu acho que estão no direito deles, devem protestar, qualquer 

classe deve protestar, mas dentro dos seus direitos. Também quero falar um 

pouco, na última sessão o colega Renato Zanatta veio aqui e falou de uma 

senhora que o questionou por causa da enchente e pediu onde estava o 

prefeito, pediu onde estava o dinheiro da barragem, eu acho que qualquer 

cidadão de Rondinha tem o direito de pedir sim, pelo jeito o que ele não 
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gostou muito, veio aqui e falou de certa forma até mal dessa senhora, eu 

acho que todo cidadão tem o direito de pedir, está no seu direito, paga aos 

seus impostos, deve pedir sim, deve cobrar do vereador, deve cobrar do 

prefeito, nós estamos aqui para ser cobrados, é o meu ponto de vista colega 

Renato. Eu também quero aproveitar essa oportunidade para abordar um 

assunto que me chamou a atenção no pronunciamento do nosso deputado 

Dionilson Marcon, ele diz assim, mais uma vez os trabalhadores pagaram a 

conta diz Marcon sobre  possíveis mudanças na aposentadoria rural, depois de 

defender cortes de dez bilhões no programa bolsa família o relator geral do 

orçamento da união de dois mil e dezesseis o deputado Ricardo Barros do PP 

do Paraná quer cortar gastos da previdência social, uma das propostas que 

está em discussão é o aumento a idade mínima da aposentadoria dos 

trabalhadores rurais, das mulheres para cinqüenta e seis anos e homens para 

sessenta e um, acrescentando três meses por ano até chegar a sessenta e 

cinco para ambos, outra medida proposta igualaria a aposentadoria por idade 

entre homens e mulheres para sessenta e cinco anos, o deputado Marcon é 

conta as medidas propostas por Barros do PP, mais uma vez a elite brasileira 

articula com o ministro Levy e com o relator que é do partido progressista, 

querem que os trabalhadores paguem a conta, porque não tacham as grandes 

fortunas para que a classe rica que recebe mais pague mais, questionou 

Marcon, para Marcon onerar é retirar direitos dos trabalhadores, tanto no 

meio rural enquanto urbano, é prática desta elite, a aposentadoria das 

mulheres e dos trabalhadores rurais são direitos que conquistamos a duras 

penas e não podem ser retirados por esse congresso cada vez mais 

conservador disse Marcon. Nós defensores dos pobres somos a minoria no 

congresso, então eu acho que ele como ele diz aqui não podemos aceitar esse 
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tipo retrocesso no direito dos trabalhadores, eu acho que cada um pode fazer 

um pouco sim, isso foi direito adquirido pelos trabalhadores e temos que 

defender me chamou muita atenção e ao meu deputado que eu defendo e 

admiro muito, e por ironia do destino tanto falado mal do PT, tanto falado mal 

da presidente Dilma, mas pelo que eu vejo aqui é um deputado do PP que 

está que por esse de projeto para tirar esses direitos, então eu acho que o 

povo deve prestar mais atenção no que está acontecendo no país e não 

simplesmente fechar os olhos ficar vendo o que a mídia e o que a  rede Globo 

principalmente vem falando, vamos avaliar cada situação na sua verdadeira 

forma, vamos ver o que está realmente acontecendo, existem problemas, sim 

existem vários, mas existem coisas boas porque nada do que foi feito de bom 

é falado, é pergunta que eu deixo aqui para o povo pensar e pesquisar mais, 

não simplesmente porque uma pessoa falou é verdade, veja antes de trocar 

uma idéia para frente o que está falando, tem muita bobagem sendo falada 

em redes sociais e televisão, coisas sem fundamento, eu acho então que o 

povo busque um pouco mais de informação e no que depender da gente 

acredito que estamos todos aí para ajudar no que precisar. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA 

SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Quero falar a respeito das enchentes, 

é isso aí, quero também antes de falar a respeito das enchentes, quero 

desejar as boas vindas a colega vereadora Maria Tereza, e o Renato Zanatta 

na última sessão, não quero dizer falta de respeito, mas ironicamente citou 

que uma senhora de idade talvez pela idade não soubesse o que falasse no 

dia da última enchente que teve no nosso município, quero dizer que admiro 

muito as pessoas da terceira idade e admiro muito as pessoas que nos 

ensinaram a falar, nos ensinaram a escrever, nos ensinaram a andar, com 
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certeza essa pessoa de idade que eu não sei quem é, com certeza esta pessoa 

deste município cidadã Rondinhense cansada de ver o prefeito do nosso 

município ir na rádio a cada enchente que da dizer para o povo de Rondinha 

que agora sim, agora vai, agora vamos resolver o problema das enchentes no 

nosso município, talvez seja por isso que ela tenha falado o que ela falou para 

ti vereador, e me admiro muito uma pessoa com a experiência que você tem 

como vereador cidadão público Rondinhense e com certeza o teu salário é 

pago com os imposto que essa senhora paga também, como certeza o teu 

salário é pago com o dinheiro dos impostos desta senhora, então eu acho que 

a gente tem que ter respeito como as pessoas de mais idade pois nós 

aprendemos muito, talvez a juventude do nosso município não conheça tanto 

a história do nosso município quanto esta senhora aí, graças ao túnel que nós 

temos no nosso município que foi um ex-prefeito do teu partido que fez, mas 

sim o prefeito do partido dos trabalhadores que pagou pelo que foi feito, as 

enchentes seriam maior no nosso município. Eu acho que esse vereador antes 

de vir aqui falar das pessoas que reivindicam os direitos de cidadão ou 

defender o que o cidadão nos procura no dia-a-dia para que o prefeito que 

está aí pare de enrolar o povo, chega a ser vergonhoso a cada vez que dá 

uma enchente o prefeito vai na rádio porque vamos fazer a barragem, agora 

sim, agora vai, agora vamos fazer, ta na hora de parar de mentir para o povo, 

ta na hora de parar de enrolar o povo, ta no livrinho vereador que defende 

tanto esse prefeito que está aí, ta no livrinho que prometiam que iam fazer e 

que iam resolver o problema das barragem, vamos deixar de brincar com os 

problemas do povo de Rondinha, porque vocês não vem aqui e falam dos 

trezentos mil reais que o banco do brasil deu para os cofres públicos 

municipais que venderam a folha de pagamento, venderam a folha de 
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pagamento dos funcionários públicos municipais e que diziam que iam 

resolver os problemas das enchentes a oito anos atrás, porque vocês não vem 

prestar conta desses trezentos mil, o que foi feito como eles, o que será feito 

com esses trezentos mil antes de nós vir aqui falar de uma pessoa de idade, 

com certeza eu me sinto ofendido, não pude naquela ocasião defender esta 

pessoa de idade, me senti ofendido porque eu e com certeza os meus colegas 

vereadores defendem o interesse do povo e não o interesse dessa 

administração que está aí que vai na rádio mentir para o povo e está na hora 

de parar de mentir e fazer o que de fato o povo quer. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra a Vereadora MARIA TEREZA CHITOLINA. 

Cumprimentou de estilo, disse: Em especial quero agradecer ao partido dos 

trabalhadores ao qual tínhamos coligação, por ter me dado oportunidade de 

assumir como vereadora, quero agradecer o vereador Pedrini que me cedeu 

também este mês, agradecer aos eleitores que confiaram em mim e me 

deram a honra de fazer duzentos votos e me coloco à disposição no que for 

do meu alcance. Já participei por várias vezes na vida política no nosso 

município como todos já sabem, também ao longo destes anos colaborei em 

várias entidades aqui porque eu já tenho setenta anos, então sempre que 

pude eu fiz a minha parte, trabalhei no magistério estadual devem lembrar 

alguma coisa que eu ajudei, magistério estadual na criação, hospital Padre 

Eugênio junto com a irmã Isabel na criação da filantropia e graças a Deus a 

filantropia está aí, o hospital está tendo os benefícios e ainda permaneço já há 

doze anos como secretária da diretoria do hospital, trabalhei no grupo dos AA 

na criação, a liga feminina de combate ao câncer na criação no nosso 

município, fui professora por trinta e quatro anos, diretora, vice, coordenadora 

enfim, e ainda me sinto em condições de continuar ajudando a comunidade. 
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Esses dias conversando com os alunos que estudam em Passo Fundo à noite 

eles me colocaram que gostaria que fosse, que a gente  revisse essa ajuda 

aos universitários, porque eles pagam a faculdade e também a ajuda é pouca, 

estão gastando uns duzentos e trinta de transporte, então eu entrei em 

contato com os municípios vizinhos para ver como que eles precedem para 

não falar como que é lá, eu liguei em Ronda Alta e o município de Ronda Alta 

paga o transporte escolar para os universitários cem por cento e pagam até 

passagem para quem estuda em Chapecó e Santa Maria, falei com a Claudete 

lá que me deu essa informação, Constantina a associação universitária, lá é 

feito o repasse de cento e quarenta mil por ano para ajudar na despesa e 

também o ônibus o tal do ônibus amarelinho transporta, falei com o Patric que 

me deu a informação, Sarandi tem o Aseu, cem por cento paga para a Upf e 

Carazinho e a noite só é pago o combustível e aqui em Rondinha tem o Areu 

que recebe o recurso para estas despesas, mas eles gostariam que fosse um 

pouquinho maior, aí eu sugeri para eles que fizessem um jantar, que fizessem 

uma rifa e nós como vereadores também ver o que podemos ajudar esses 

alunos, porque eles estão com dificuldades, então sabia que iria assumir e me 

colocaram essa situação, falaram que ajudam com trinta por cento, então nós 

como vereador vamos ver o que nós poderíamos ajudar. Tenho uma indicação 

mas vai ficar para a próxima sessão. O meu sonho seria construir aqui no 

nosso município uma piscina térmica para a terceira idade, então entramos 

em contato com Brasília e o vereador Renato me deu umas dicas ali de como, 

em Brasília, contatei com o deputado e através de uma emenda a gente 

conseguiria duzentos e cinqüenta mil para a construção da piscina térmica, 

agora então falta o terreno, estamos agora com esse problema do terreno que 

seria por parte do poder público e o poder público acha que por enquanto 
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está meio difícil porque o terreno é bastante oneroso, outra coisa que nós 

precisaríamos no nosso município que eu também gostaria seria uma casa do 

idoso pois nós já temos bastante idosos aqui que precisariam se transportar 

até Sarandi é mais difícil e também uma coisa que a gente gostaria, mas tudo 

esbarra no recurso, mas também temos que ir atrás, eu fiquei bem contente 

quando liguei para o secretário lá de Brasília que ele falou que através de uma 

emenda de duzentos e cinqüenta mil eles ajudariam, que seria a primeira 

etapa, por que a piscina não se constrói com duzentos e cinqüenta mil, mas a 

primeira a etapa é duzentos e cinqüenta mil e depois a gente continua o 

processo para mais. Passou-se então para a ordem do dia. Como não houve 

projetos para apreciação. Passou-se então para as explicações 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 

 


