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ATA 1078 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, 

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

SILVANA MARIA TRES CICHELERO os seguintes Vereadores EDMILSON 

PEDRINI, EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR 

PEREGO, MARFISA MICHIELIN PEDON, MARILÂINE DE MORAES, 

RENATO LUIZ ZANATTA E SÉRGIO ANTÔNIO FORTES DA SILVA. 

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

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

Secretário para que procedesse a leitura dos seguintes documentos. 01) 

Edital de convocação para Audiência Pública para tratar da RREO e 

cumprimento das Metas Fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2016; 

02) Oficio n° 121/2016 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de 

lei de n° 19, 20, 21 e 22 de 2016; 03) Projeto de Lei Municipal n° 19/2016 

que, "Altera Caput da Lei Municipal n° 2.939, de 19 de abril de 2016 e dá 

outras providências"; 04) Projeto de Lei Municipal n° 20/2016 que, "Altera 

Caput da Lei Municipal n° 2.941, de 19 de abril de 2016 e dá outras 

providências"; 05) Projeto de Lei Municipal n° 21/2016 que, "Altera Caput do 

Art. 3° da Lei Municipal n° 2.938/2016, que autoriza o Executivo Municipal, 

firmar contrato com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 

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

vereador a pronunciar-se foi o Vereador JOÃO CARLOS BERTOCHI 

Cumprimentou de estilo, disse: Como é a primeira sessão do mês e teve 

passagem do dia das mães no último domingo, então, eu quero aproveitar 
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essa oportunidade para desejar a todas as mães os meus parabéns e como 

nós temos três vereadoras aqui que são mães parabéns para vocês pela 

passagem do último domingo o dia das mães, e a todas as mães do nosso 

município e de todo o Brasil também. Gostaria de aproveitar a oportunidade, 

embora que daqui a pouco os meus colegas vão usar a tribuna e sempre são 

acostumados a chamar de puxa-saco do prefeito, mas não tem como deixar 

de falar aquilo que a gente enxerga. Na última sessão tinha vereador 

preocupado que estava parando o asfalto do nosso município e esta semana 

passando, principalmente do bairro Aparecida e parando lá tem que dar os 

parabéns sim para a coragem que tem a administração e a quantia que está 

ficando bonito aquele bairro e até brinquei com moradores que estavam por 

lá que sumiu o bairro e agora é cidade igual, é tudo centro, então parabéns 

o pessoal do bairro Aparecida e falta a gente terminar os passeios que 

acredito eu que o prefeito vai dar continuidade que até o final do ano isso 

fica tudo pronto. Também falando com o prefeito, está nos últimos dias, e 

está na finalização de mais obra que as pessoas vêm reivindicando que é a 

barragem, a contenção de águas do Rio Sarandi, então o prefeito falando 

que estão assinando as escrituras e fazendo os últimos trabalhos para dar 

início nessa também. Também temos mais uma retro escavadeira hidráulica, 

uma draga, em frente à prefeitura que logo mais também começa a fazer o 

trabalho para as pessoas que precisam no nosso município, então como a 

gente vê a gente pode ficar falando muito mais coisas que vêm sendo feitas 

no município e às vezes podemos até esquecer um pouco aquilo que está 

acontecendo em Brasília, porque se nós se preocupar com nosso município, 
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vamos deixar para os deputados, aqueles que nós votamos e talvez a gente 

vota e vota errado que eles se preocupem eles e tomara que aqueles que 

entrarem lá façam um pouco melhor e que lutem para que não aconteça 

mais o que está acontecendo no nosso país. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA Cumprimentou de 

estilo, disse: Eu estou cansado de falar da administração municipal e citar 

como exemplo da região, ontem também nas estivemos aqui gente de outros 

municípios, das administrações de outros municípios, na verdade vem aqui 

aprender, como que você consegue isso, e então eu não vou mais falar neste 

assunto hoje porque depois de repente alguém vai dizer que é mentira que o 

nosso município não está bem, o nosso município poderia estar muito melhor 

se não estivesse acontecendo o que está acontecendo no país, hoje nós 

temos uma votação aonde a Presidente será afastada por um tempo, essa 

mulher vai ser afastada, até acredito que não seja cem por cento culpa dela, 

que ela foi mandada fazer o que foi feito, as pedaladas, enfim, neste 

processo de impeachment ela está pagando uma conta de repente que não é 

dela, ela está pagando uma conta que é do Lula que logo vocês vão ver o 

que vai acontecer com esta pessoa também, existiu essa semana um louco 

do meu partido, da minha sigla, que tentou barrar uma coisa que já tinha 

sido aprovada e votada na Câmara dos Deputados que assumiu o lugar do 

seu Cunha, também que tem problemas, que foi afastado, mas eu não 

consigo entender que um presidente ganha o que ganha no seu salário e 

ouço na imprensa que o fulano de tal é a pessoa mais rica do Brasil, do país 

ou é o oitavo ou é o terceiro. Quando se fala da administração federal se 
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pede um pedido de informação ou alguma coisa não é verdade, agora aqui 

no nosso município se faz uma festa de cinqüenta anos cem por cento 

concordam que tem que dar, tem que passar os pedidos de informação que 

vai vir, que até era para vir hoje, mas como não deu prazo legal conversei 

com a presidente e nós resolvemos esperar para a próxima sessão como é 

legal, não é presidente, então nosso país a partir de amanhã vai ter um 

ânimo, tomara que dê certo, é muito difícil, mas não foi por causa de um 

louco do meu partido senão vai dar certo, que tentou barrar uma coisa que 

já tinha sido aprovada, teve gente, de senadores que chegou a cortar o 

bigode hoje que é o tal de tiririca, chegou cortar o bigode para não ficar 

parecido com aquele louco que eu estou falando, meus parabéns para ele, e 

até pode ser que se tiririca vai ser o nosso futuro presidente, é aí que está, 

saí um e está para entrar um outro, muito bom. Sobre este assunto era hoje 

e eu quero avisar aos senhores vereadores e a população de Rondinha que 

todos os anos é feito uma campanha de agasalho e a nossa assistente social 

estará avisando os locais aonde vai ter, será entregue os agasalhos, inclusive 

a senhora presidente se quiser ceder também, indicar a Câmara para que se 

alguém queira entregar os agasalhos seria muito bom para a gente fazer a 

nossa parte. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

JUNIOR PEREGO Cumprimentou de estilo, disse: Em um primeiro 

momento quero falar para o vereador Renato já que ele disse que talvez ela 

foi mandada, será que também a presidente Dilma foi mandada botar aquele 

bando de ladrão do PP na Petrobrás, aqueles que eu já citei aqui várias 

vezes, deve ter sido mandada também são do teu partido né. Eu quero 
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também aqui parabenizar a todas as mães pela passagem do seu dia, não 

tem ninguém igual a mãe, é a parte mais importante da nossa vida, pois ali a 

gente aprende boa parte da nossa educação vem das mães. Quero fazer 

aqui um pedido de serviço também já que o vereador Bertoqui comentou 

que as máquinas estavam na Cachoeira Branca a estrada que dá acesso à 

propriedade e do Paulo Casarotto está intransitável, o caminhão não 

consegue mais entrar e não consegue mais fazer a volta e então eu quero 

pedir que se possível seja a recuperado esse pequeno trecho de estrada para 

melhorar o acesso à aquela propriedade. Também quero fazer um outro 

pedido aqui, um serviço que a bastante tempo o já vem sendo discutido, o 

antigo secretário Gabriel deixou de fazer na propriedade de Josefina Salvetti 

no Gramado, um pontilhão que dá acesso aos animais passar por baixo da 

estrada está lá caindo, o próprio dono da propriedade o senhor Neivo, genro 

da dona Josefina doou os eucaliptos, veio ajudar a acelerar as pranchas, mas 

até agora o serviço não foi feito, então eu acho que dentro do possível está 

um trecho complicado na estrada e pode cair aquele pontilhão a qualquer 

momento, então dentro do possível que seja resolvido esse problema. 

Também quero falar um pouco da, já que comentaram da escavadeira 

hidráulica, uma máquina no valor de trezentos e vinte e nove mil trezentos e 

quarenta reais recurso esse conquistado através do ministério da agricultura, 

pecuária e abastecimento, mais a contrapartida do município, é bonito né, é 

bonito vir aqui na tribuna falar, é bonito botar a máquina em exposição na 

frente da prefeitura, é bonito bater foto, botar a foto no jornal, mas agora 

quero ver essa máquina trabalhando, eu quero ver essa máquina 
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trabalhando para todos, para todos os agricultores, e não só agricultores, 

aqui dentro da cidade também, alguma terraplanagem, mas para todos, sem 

distinção, coisa que eu venho falando aqui há muito tempo, eu quero ver 

essa máquina trabalhando, eu acho que já agora como o município tem duas 

máquinas, quem sabe não precise mais agricultores está renovando licença 

para fazer uma limpeza de açudes ou para construir uma açude pagando 

duas ou três vezes aquela licença, agora temos duas máquinas quem sabe o 

serviço seja feito de imediato ou o quanto antes né. Também quero falar um 

pouco aqui, já que estou falando da secretaria de obras, quero falar um 

pouco do mesmo problema que o meu ponto de vista acontece, está 

acontecendo na secretaria da saúde, fui procurado por várias pessoas aonde 

a queixa é muito grande, pois para uns tem tal exame gratuito, para uns 

têm, para outros não, qual é o critério usado nesse momento quando uma 

pessoa se dirige a secretaria da saúde para solicitar um atendimento ou um 

exame, qual é o critério usado, o que esse secretário, que por sinal é o nosso 

vice-prefeito, que critério ele usa pra, se um tem e o outro não tem, eu 

estou vendo que para mim isso, o critério que ele está usando é um critério 

de sigla partidária talvez, o interesse político, político partidário, interesse em 

se manter no poder, eu vou o meu modo de pensar e o meu modo de ver as 

coisas eu ache que é esse. Também vejo que o Bertoqui falou do asfalto, 

que por sinal o asfalto do bairro está sendo concluído, mas o restante do 

asfalto que foi começado está faltando a segunda camada e ainda não está 

sendo feito, acredito eu que o vereador Zico falou deste asfalto na última 

sessão, é muito bonito vim lá no bairro bater foto do asfalto, bater foto da 
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patrola, bater foto da draga, bater a foto da ambulância, bater foto do 

caminhão, da máquina da silagem, muito bonito, agora vai la e anuncia da 

onde veio o recurso, faz o serviço completo, faz a reportagem completa, da 

onde veio, e o acho que um pouco de bom senso não faz mal a ninguém, 

falei, falei até para o próprio prefeito quando estava ele junto com o Ederval 

batendo foto no bairro, o Renato falou aqui da presidente Dilma que vai 

perder o seu cargo, falei para o prefeito Ezequiel, vai sentir saudade, vai 

sentir muita saudade da presidente Dilma, do governo Lula, Dilma, do 

governo do PT, desses quase quatorze anos, eu acho que não vai mudar, 

não vai resolver o problema tirar a Presidente Dilma, pois foi eleita de uma 

forma democrática e a saída dela no meu ponto de vista não é democrática, 

então eu acho que um governo que marcou história e vai ficar marcada essa 

história no nosso país pelos seus projetos, pela mudança de vida de cada um 

de nós, eu peço a cada um que estiver me ouvindo e a cada um que está me 

assistindo avalie, pensa, o que você era antes e o que você é agora, o que 

eu tinha antes e o que eu tenho agora, qual era a minha qualidade de vida 

antes desse governo, qual é a minha qualidade de vida agora após esse 

governo, fica no pensamento de cada um, para cada uma analisar, eu acho 

assim que a nossa vida é feita de etapas, é feita de ciclos, o nosso país de 

agora em diante vai ter um novo governo e espero eu que desempenhe um 

bom trabalho e que não pare, que os direitos que nós adquirimos ao longo 

desses anos que não sejam tirados, principalmente dos pequenos 

agricultores da pequena propriedade e dos menos favorecidos, que não seja 

tirado esses direito, pois o povo merece, o povo merece que continue um 
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projeto bom, por isso minha gente vamos parar um pouco pensar, outubro 

temos eleição e o nosso povo merece estar bem representado, cada um de 

nós faz um exame de consciência, pensa, nas pessoas que vai botar para 

representar, o objetivo é democracia e a democracia só depender de nós. 

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

TEOFANE MICHIELIN PEDON Cumprimentou de estilo, disse: Na tarde do 

dia vinte e oito de abril foi entregue vários equipamentos os quais fazem 

parte de um kit da patrulha agrícola, a associação unidos para vencer da 

linha Marcon, Tunas, Antinhas e Binns, o recurso conseguido do ministério 

da cidade com emenda parlamentar do nosso deputado Marcon, emenda 

essa encaminhada através dos vereadores do PT com um valor de 

quatrocentos e cinqüenta mil e mais uma contrapartida do município de vinte 

e oito mil quinhentos e cinqüenta, totalizando um valor de quatrocentos e 

setenta e oito mil quinhentos e cinqüenta, o engraçado é que a gente que 

conseguiu os recurso nem sequer foi convidado para fazer a entrega deste 

kit agrícola, desta patrulha agrícola, dos equipamentos para a associação, e 

espero que da próxima vez lembre que tem vereadores que encaminharam 

esses recursos e que convide para entregar, fazer a entrega. Hoje vamos dar 

início ao projeto da Câmara de Vereadores o qual visa desenvolver a inclusão 

política e a aproximação com a sociedade o qual estamos propondo o projeto 

Câmara na comunidade com o objetivo de promover a integração entre o 

poder legislativo e a comunidade, possibilitando trabalharmos juntos em prol 

de um município melhor, a partir de discussões dos problemas que envolvem 

a sociedade local, com o intuito de encontrar uma solução harmoniosa, 
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vamos aproximar o contato direto do vereador com a população de cada 

região, o urbana e rural, hoje teremos a primeira reunião com as lideranças 

das comunidades do meio rural e da cidade, e entidades, para a apreciação 

do projeto após a nossa sessão da Câmara. Para finalizar quero deixar a 

minha mensagem a todas as mães pela passagem do seu dia. Uma mãe é 

capaz de dar de tudo sem receber nada, de amar com todo o seu coração 

sem esperar nada em troca, de investir tudo em um projeto sem medir a 

rentabilidade que lhe trará de volta, uma mãe segue tendo confiança em 

seus filhos quando os outros já a perderam, parabéns a todas as mães pela 

passagem do seu dia. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo, 

disse: Quero fazer um comentário sobre o pedido que fiz nesta noite para 

presidente desta casa Silvana de que estarei com vontade de viajar agora em 

julho para Brasília novamente em busca de projetos, estarei levando eu e 

juntamente com os meus vereadores, os vereadores do nosso partido como 

a gente sempre fez, levando projeto para a patrulha agrícola, projetos para 

casinhas populares, projetos para reformas de salão nas comunidades e 

também levando novamente um projeto para que seja feito asfalto em uma 

das ruas do bairro que ficou pra trás, esse projeto a gente já fez ele com o 

senador Paulo Paim e tivemos a promessa que vai nos conseguir, então este 

ano é o ano que a gente vai assinar juntamente com senador Paulo Paim 

uma liberação de duzentos e cinqüenta mil que é para fazer o asfalto da rua 

que ficou para trás lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. Muitas vezes as 

pessoas nos perguntam, bá mas os vereadores vão pra Brasília, tão indo 
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para Brasília para gerar gastos para os cofres públicos, beleza, que bom que 

nós estamos fazendo isso, eu acho que o melhor de tudo é a gente vim aqui 

na tribuna uma noite como essa e passar para os ouvintes do portal da 

Câmara e para os meios de comunicação e para as pessoas que nos assistem 

quais são os frutos que a gente conseguiu com nessas viagens que a gente 

fez outras vezes em Brasília, todas as viagens que fizemos em Brasília junto 

a nossa bancada com os outros vereadores também a gente conseguiu para 

a comunidade de São Valentin o recurso de setenta e cinco mil que foi para a 

reforma do salão, a comunidade de Santa Lucia setenta e cinco mil reais 

também recebeu a um tempo atrás, frutos dessas viagens que a gente fez 

para a reforma do salão, a comunidade de fita velha também recebeu 

setenta e cinco mil reais, a comunidade do araçá Santo Antônio recebeu 

sessenta e dois mil reais, a comunidade de linha Tunas para fazer aquela 

praça de alimentação aonde tinha só árvores antes lá e o pessoal quando 

dava uma chuva tinha que estar correndo embaixo do porão daquela 

comunidade, tem hoje uma praça de alimentação com coberto, lá foi 

investido cento e vinte e cinco mil reais, esses são projetos que a gente 

levou, demora um pouco, mas a gente traz isso para o município, são frutos 

do trabalho dos vereadores. Também o hospital Padre Eugênio recebeu 

aquela reforma do bloco cirúrgico, mais de duzentos mil reais para fazer 

aquela reforma do bloco cirúrgico, agora a gente também recebeu nesses 

dias como a Marfisa, falou para uma patrulha agrícola, para uma associação 

que beneficia três ou quatro comunidades de quatrocentos e cinqüenta mil 

reais, e aí eu chamo a atenção principalmente para as pessoas das 
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comunidades para que se o organizem e façam associações, recurso tem lá, 

conseguimos também na outra gestão cem mil reais para um kit de fazer 

feno também para a comunidade da linha Tunas, isso são recursos que a 

gente vai buscar em um governo que se preocupa com as comunidades, em 

um governo que se preocupa em mandar recursos para os pequenos 

municípios e esse governo se preocupa tanto em mandar recurso para os 

nossos municípios que antes, eu vou citar um exemplo, antes para comprar 

uma patrola, eu lembro muito bem, que o PT enquanto estava aqui nesta 

casa trabalhando, em apenas oito anos que ficou, para comprar uma patrola 

ele teve que fazer várias economias porque teve que comprar sim com 

recurso próprio do município, hoje não precisa mais isso, hoje está fácil de 

administrar, hoje o nosso município recebeu patrola, recebeu retro-

escavadeira, recebeu draga, estão exibindo ela aqui na frente da prefeitura 

municipal, só que eles são tão mal agradecidos quando recebem este 

recurso, e eu falo isso e as pessoas até se ofendem, que eles não dizem de 

onde vem esse dinheiro, a impressão, o que eles querem vender, a imagem 

que eles querem vender que o salvador da pátria é o prefeito Ezequiel e que 

não diz muitas vezes, nem nos programas da rádio de onde vêm esses 

recursos e esse recurso vem de um governo do PT, de um governo que está 

acabando os dias ele, como disse o Renato, vai ser feito um impeachment da 

Dilma, isso é um golpe que foi construído, ele começou lá no dia vinte e sete 

de maio de dois mil e treze e ele está se finalizando e eu vou dizer uma coisa 

para vocês, uma vez tinha uma música que dizia que saudade do Sarney, 

gente vocês que são o jovem e estão nos escutando hoje talvez não 
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acompanharam a história do que era antes e do que é hoje, muitas e muitas 

famílias estão morando em uma casa com dignidade que é da minha casa 

minha vida, muitos jovens já se formaram médicos, dentistas, advogados e 

se formaram de todo o tipo de faculdade que tenha essas pessoas se 

formaram graças a um governo de esquerda e que a direita não aceitou e 

não aceita até hoje que está mandando no Brasil e que está dando 

oportunidade para vocês jovens, o que será de vocês que ainda não 

entraram na faculdade federal, será que nós vamos ter que voltar, nós 

vamos comemorar o ruim, será que nós somos ter que voltar meus jovens ao 

passado aonde um pai para formar um filho médico tinha que vender um 

pedaço de terra, onde um pai que quisesse formar um filho na faculdade 

tinha que deixar oito ou dez irmãos trabalhando para manter um na cidade, 

é esse o governo que esses caras que vem aqui falar querem, e isso me 

preocupa, que bom, que bom, eu tenho uma filha também, eu sou de família 

pobre e a minha filha vai se formar agora em julho e o governo paga a 

metade da faculdade dela e eu pago a outra metade sem precisar vender 

terra, sem precisar deixar a cinco ou seis irmãos como escravo trabalhando 

para sustentar um na cidade, o nosso futuro a partir de hoje ou desta 

madrugada será incerto, porque vai ter pessoas que vão mandar no Brasil 

que não entrarão lá pelo voto, tiraram o direito de vocês e o nosso de 

através da democracia escolher qual é o projeto que nós queremos para o 

Brasil, então gente, é hora de nós começar a ver as coisas e no nosso 

município não é diferente, a Dilma está saindo do poder porque ela disse que 

ela ia combater a corrupção, que a polícia federal ia ter liberdade para fazer 
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o trabalho doesse a quem doesse, eu não estou aqui defendendo pessoas 

ladrão do meu partido em hipótese alguma, que se vá para a cadeia quem é 

ladrão, se roubou tem que ir para cadeia e tem de começar lá em Brasília e 

tem que terminar aqui em Rondinha também, tem pessoas enriquecendo, 

tem pessoas ricas do dia para noite, se têm que combater vamos combater 

em todos os lugares, em todos os lugares na sociedade. Então, jovens e 

pessoas que nos escutam através do portal da Câmara, para mim dizer para 

vocês hoje que o nosso país está passando por um golpe e quem vai pagar o 

preço serão nós, falaremos no futuro, quem conseguiu fazer uma faculdade 

através do governo federal, quem conseguiu se formar em uma escola 

técnica através do governo federal, quem conseguiu morar com dignidade 

em uma casa que é a minha casa minha vida que bom, quem conseguiu 

comprar um trator pelo mais alimento com menos de quatro por cento de 

juro ao ano que bom, eu não sei o que será do futuro. E vou falar um 

pouquinho também sobre o asfalto que foi feito no bairro Nossa Senhora 

Aparecida, um milhão de reais, esse um milhão de reais que está sendo feito 

o asfalto no bairro Aparecida provavelmente vocês vão ver em épocas de 

campanha alguém mostrando as fotos do asfalto e eu consegui este projeto 

é de um milhão de reais ele tem quatro anos de carência para começar a 

pagar o futuro prefeito para começar a pagar em quatro anos de carência 

financiado pelo governo federal, que bom ter um governo da forma que nós 

temos hoje no nosso país. O pessoal lá do bairro se admirou que enxergou o 

prefeito Ezequiel Pasquetti batendo foto la, o pessoal disse opa, parece que 

já temos em época de eleição porque o home aparece no bairro de quatro 
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em quatro anos e apareceu de novo para bater umas fotozinha com o 

negócio lá do bairro, e só para lembrar o vereador Renato Zanatta que não é 

só o prefeito de Rondinha que conseguiu isso, nós conseguimos, todos os 

municípios conseguiu recurso tanto para asfalto quanto para esse maquinário 

que vocês estão exibindo aqui, peguem o jornal olhem todos os dias que 

estão no jornal, pegue o jornal e olhe e quem viaja vê todas as cidades estão 

recebendo asfalto que vem do governo federal, é importante dizer, os 

recursos estão vindo para nosso município do governo federal não sejam mal 

agradecidos e digam isso para o povo saber. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI Cumprimentou de estilo, 

disse: Nós temos um projeto na Câmara que está sendo analisado, a 

Presidente e eu, até vou sair na sua defesa, eu acho até que esse projeto 

não é porque os vereadores são contrários ao projeto, eu acho que todo 

mundo é favorável ao trabalho de contenção da água do rio lambari da 

cidade, mas o que eu acho que nós temos que ter coerência é que o senhor 

prefeito foi na rádio e falou várias vezes que ia ter uma audiência pública 

para falar e para explanar sobre essa barragem, eu acho que nem é 

barragem é um trabalho de contenção de água e nós não fomos convidados, 

não saiu essa audiência pública, em momento algum nesta casa se debateu 

este assunto que eu acho que ele é de muita importância para a 

comunidade, eu acho que a comunidade tem de ser chamada para se 

discutir e para ver, até porque se der algum problema futuramente que a 

gente sabe que provavelmente não dê né, mas que a comunidade esteja 

ciente que participou e discutiu e estava ciente da realização dessa obra 
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porque eu acho que é uma obra importante em é muito tempo já está se 

discutindo e agora a eu acredito que vá sair, mas que a comunidade merece 

até porque foi prometido essa audiência e a gente está aguardando que ela 

seja realizada. Presidente, eu estou preocupado e eu já falei isso nesta 

tribuna que quando se construiu este prédio era uma realidade diferente, e 

eu sempre defendi que a Câmara de Vereadores não pode funcionar na 

prefeitura, a Câmara de Vereadores é um poder independente e em 

Rondinha está se fazendo um trabalho agora em função da senhora ter sido 

escolhida democraticamente, como se fala tanto em democracia, 

democraticamente, cinco votos a quatro, está se fazendo um trabalho para 

tornar a Câmara mais invisível ainda, e eu vou citar dois exemplos, nós 

tivemos uma reunião nesta casa que todas as entidades do município foram 

convidadas menos a Câmara de Vereadores e foi realizado nesta casa que é 

da Câmara de Vereadores, espaço da Câmara de Vereadores, nós tivemos 

cinqüenta e um, comemoração dos cinqüenta e um anos do município, uma 

atividade muito bonita, um churrasco muito bom, um conjunto muito bom, 

os monarcas, no CTG, a Câmara de Vereadores não foi mencionada, Câmara 

de Vereadores invisível, é muito ruim quando acontece isso, eu acho que é 

ruim para nós todos os vereadores que nós temos um papel importante 

tanto é que esse projeto aqui se nós não aprovamos a barragem não sai e 

nós queremos que ela saia, nós precisamos desta obra para Rondinha, tanto 

é que se vem um projeto aqui e nós não aprovamos não sai, porque a 

Câmara tem um trabalho de fiscalização muito importante, é um poder 

independente que nós temos, mas em Rondinha se tem a ideia que a 
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prefeitura e a Câmara é uma só, mas são dois poderes independentes, então 

eu acredito assim presidente que nós temos que mudar um pouco essa 

mentalidade aí, até porque a Câmara agora tem até contabilidade própria e 

eu não sei se futuramente os futuros vereadores aí não se estude para se 

construir ou alugar uma peça em outro lugar para o pessoal entender que a 

Câmara é um poder independente, não é atrelada a prefeitura só porque 

funciona no mesmo prédio. Outra questão que eu gostaria de comentar e eu 

acho muito importante também, esta se falando muito no afastamento da 

presidente e é claro né é democrático, eu não aceito um presidente da 

Câmara escolhida democraticamente e por outro lado eu aceito o 

impeachment da presidente que está sendo derrubada por questão política e 

não técnica, por uma questão política, mas eu vou fazer a mesma pergunta e 

eu faço essa pergunta sempre, cada um analise quinze, vinte anos atrás 

como estava e como está hoje, o acesso aos recursos, o acesso a um 

automóvel que todo mundo sonha, o acesso a um trator, o acesso à 

educação, a terra para plantar, uma qualidade de vida que a gente tem, eu 

acho assim, não tem comparação, temos problemas eu acho que temos, eu 

acho que ainda temos muitos problemas, nós temos um problema no Brasil 

que é mais político do que econômico e que eu espero que se resolva nos 

próximos dias, porque é uma pena se o Brasil parar de crescer porque nós 

crescemos muito nos últimos anos e a relação a educação não tem 

comparação, não tem comparação o acesso à educação que nós temos nos 

últimos anos, esta semana eu fiquei sabendo de um aluno que me deixou 

muito feliz, o aluno nosso do noturno, de pessoa humilde que está fazendo 
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faculdade, há alguns anos atrás eu nem imaginaria que uma pessoa que 

digamos assim, humilde, de família humilde, tivesse condições de fazer, está 

fazendo faculdade, uma faculdade gratuita, faculdade de qualidade por que o 

acesso à educação no Brasil melhorou, isso é bom, as pessoas quanto mais 

educação tiveram mais acesso à informação nós teremos um país melhor. 

Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora SILVANA MARIA 

TRES CICHELERO Cumprimentou de estilo, disse: Primeiro o 

esclarecimento então, sempre foi usado o termo cinco minutos no entanto o 

regimento nos permite a fala por dez minutos e nunca ninguém reivindicou, 

hoje eu precisei usar do regimento e não estou fora da lei, passando dos dez 

minutos aí sim, aí estaremos, é só pegar o regimento e ver. Segunda 

questão já que falaram tanto em obras e maquinários que vem para o 

município e temos um aqui exposto, com certeza vem para o município e 

com certeza méritos para quem sabe ir buscar, eu sempre disse isso, não 

vou falar o contrário agora, porém continuo alegando que isso são impostos 

e é trabalho do povo e se é imposto e trabalho do povo que nos permite ter 

esse maquinários ele deve ser usado para todo o povo que precisa e não 

apenas para aqueles que são da sigla partidária do prefeito ou que o prefeito 

está tentando conquistar o voto para a próxima eleição, porque em Rondinha 

a coisa funciona assim, vocês parem e analisem se não é assim que a coisa 

funciona, eu faço o serviço de máquina para aqueles que eu tenho, são do 

meu partido ou que eu tem a possibilidade de conseguir o voto, aqueles que 

eu sei que são contrários ao meu posicionamento político partidário eu não 

atendo, afinal não vale a pena gastar o tempo e as máquinas da prefeitura 
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porque eu não vou levar o voto, eu ajudo e contrato dentro da prefeitura 

aqueles que eu consigo dobrar a família porque vai ficar me devendo favor 

para o voto, caso contrário eu excluo mesmo sem levar em consideração se 

é ou não é competente a pessoa que eu coloquei no cargo, estamos vivendo 

um novo tempo velho, um novo tempo velho, velho por que se volta às 

antigas no chamado voto de cabresto, eu controlo toda a minha cidade, eu 

não deixo que ela evolua, eu não deixo que venham indústrias, eu não deixo 

funcionar um laticínio que agora soube de mais empresas grandes que 

vieram tentar comprar, não dou incentivos porque se tiver emprego fora da 

prefeitura em Rondinha aquelas famílias não vão depender da prefeitura, 

então eu não consigo controlar todo mundo para votar e me manter no 

poder, e aí eu questiono qual é a diferença disso, desta manipulação para 

aquilo que acontece em Brasília, para mim tudo sujeira, do mesmo jeito, 

muda o lugar, mudam as proporções, mas é tudo o uso do poder público e 

do dinheiro do povo que trabalha, que sua e que paga impostos pelo mesmo 

fim, manter-se a qualquer custo no poder, em Brasília quem assistiu, eu já 

falei aqui na outra sessão, hoje eu trabalho, não tive tempo de assistir o que 

está acontecendo no senado, a outra vez assisti porque era no domingo, 

então não posso dizer se estamos no mesmo nível de baixaria, agora é uma 

palhaçada o que está acontecendo em Brasília, é uma palhaçada, e sabe o 

que mais me dói, o que mais me dói é saber que quem vota para essas 

pessoas fazerem circo em Brasília somos nós, porque é mais fácil pensar 

assim, é mais fácil dizer que as coisas são assim mesmo, que é lindo 

maravilhoso, que tudo está dentro de uma redoma imaculada, que nada de 



Página 19 de 21 

 

errado tem em lugar nenhum, é mais cômodo, não exigem nada do nosso 

cérebro, aí não adianta reclamar, lá acontece palhaçada, aqui acontece 

palhaçada, e é palhaçada o nome que eu digo daquilo que o senhor 

professor Pedrini falou agora aqui na tribuna, virem dentro da nossa casa 

legislativa, poder legislativo, três poderes no país gente, poder executivo, 

poder legislativo, poder judiciário, não é só poder executivo, Rondinha não, 

Rondinha só o executivo, anda manco, uma perna só, faz cinqüenta e um 

anos o poder executivo porque o legislativo nem é lembrado, vem aqui 

dentro da nossa casa, do poder legislativo dar palestra para os associados da 

Cicar, agora eu vou dar nome aquilo que aconteceu, convoca todos os 

associados da Cicar, todas as entidades do município para decidir se se faz 

feira ou se se faz barragem porque os dois não dá para fazer, só que o poder 

legislativo nem ficou sabendo do ocorrido, ficou sabendo depois, quem era o 

palestrante da Cicar, o prefeito, licenciado de férias do cargo prefeito para 

não se complicar, não dá para dizer que não é esperto, e isso ninguém 

duvida, só que a esperteza pode ser usada tanto para o bem quanto para o 

mal, cuidado como cada um usa a sua esperteza, e como a esperteza dos 

nossos líderes está usando se é a favor do povo ou é a favor de si próprio, tá 

na hora de nós abrirmos os olhos, ainda temos a possibilidade de voto, eu 

digo ainda porque não sei até quando, vamos começar a usar de forma 

correta, vamos começar a usá-la levando em consideração aquilo que é 

certo, aquilo que é legal, aquilo que é moral depois não adianta reclamar e 

não adianta chorar porque aí é só agüentar as conseqüência, temos mais 

uma oportunidade em outubro, o que queremos para o nosso município, o 
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que queremos para nosso país, será que está tudo lindo e maravilhoso, 

pensem, uma cidade que anda manca com uma perna só será que pode isso, 

pensem, espero que agora que veio a draga Marfisa quem sabe eu já enviei 

o ofício ao senhor prefeito solicitando aquilo que nos foi pedido no sábado 

quando visitávamos a linha Binns que façam então aquele serviço tão 

esperado pelo senhor Áureo Stivanin que já veio várias e várias vezes pedir 

para prefeito e para o chefe de obras, porém ele se enquadra naquele 

grupinho de pessoas que o prefeito acha que nunca poderia votar para ele, 

então não é feito o serviço, espero que agora com mais uma draga paga 

pelos impostos de todos, e ele também paga imposto, quem sabe sobrem 

um tempo e criem vergonha, vamos falar bem às claras, e vamos fazer o 

serviço lá também. Por último falando do projeto à Câmara na Comunidade 

em nós queremos também levar este projeto sem cunho político partidário, 

com cunho político, mas não partidária, para que as pessoas conheçam o 

trabalho que é desenvolvido, poderia ser desenvolvido pelo poder legislativo 

e que mudem esse conceito de que vereador é para ir pedir voto ou pagar 

uma cerveja na festa ou para a gente ir cobrar alguma coisa mas que não 

adianta porque eles não fazem nada, para vocês ver em que pé nós 

andamos, o que que nos é permitido fazer se tem um poder executivo que 

quer abafar e terminar com outro simplesmente porque não sabem agregar, 

porque não sabe somar, por que os poderes deveriam ser uma soma em prol 

da população que não é o que acontece aqui em Rondinha, não porque a 

Câmara não quer, mas porque o poder executivo não deixa, outubro está aí, 

pensem e reflitam. Era isso. Meu muito obrigado. Passou-se então para a 
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ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 19/2016 que, "Altera Caput da 

Lei Municipal n° 2.939, de 19 de abril de 2016 e dá outras providências"; 

Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 20/2016 que, 

"Altera Caput da Lei Municipal n° 2.941, de 19 de abril de 2016 e dá outras 

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

21/2016 que, "Altera Caput do Art. 3° da Lei Municipal n° 2.938/2016, que 

autoriza o Executivo Municipal, firmar contrato com a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE Sarandi"; Aprovado por unanimidade. 

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. 

 
 
 
 
SILVANA MARIA TRES CICHELERO                    JUNIOR PEREGO 
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