
Página 1 de 7 

 

ATA 1088 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2016.010 
com trinta e nove minutos e quarenta e oito segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores 

de Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 10 de outubro de 2016, conforme Resolução n˚ 004/2016. 

 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, 

reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador SÉRGIO 

ANTÔNIO FORTES DA SILVA os seguintes Vereadores EDMILSON 

PEDRINI, EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR 

PEREGO, MARIA TERESA CHITOLINA, MARILÂINE DE MORAES E 

RENATO LUIZ ZANATTA. Após o 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 o Presidente declarou empossada a 

Vereadora Maria Tereza Chitolina e de imediato solicitou ao Secretário 

para que procedesse a leitura dos seguintes documentos. 01) Termo de 

Posse 001/2016 que em virtude da ausência da Presidente da Câmara Sra. 

Silvana Maria Tres Cichelero na forma do artigo 40 do Regimento Interno, 

assume as funções de Presidente o atual Vice-Presidente  Vereador Sérgio 

Antônio Fortes da Silva; 02) Oficio n° 259/2016 do Executivo Municipal que 

comunica o período de férias do Sr. Prefeito Municipal de 10 de outubro de 

2016 a 08 de novembro de 2016; 03) Oficio n° 260/2016 do Executivo 

Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 028 de 2016 - LDO 2017 e 

solicita aprovação do projeto de Lei 027 de 2016; 04) Projeto de Lei 

Municipal n° 27/2016 que, "Dispõe sobre as novas alíquotas a ser 
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implementadas e altera o art. 13 da Lei 2861/2014, no regime próprio de 

previdência social dos servidores efetivos do município de Rondinha/Rs e dá 

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

primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador EDUARDO ZORZI 

Cumprimentou de estilo e comentou a respeito da finalização das eleições de 

dois mil e dezesseis, agradeceu a confiança que lhe foi depositada através 

dos trezentos e vinte e sete votos que o elegeram vereador por mais um 

mandato, parabenizou aos colegas eleitos e principalmente o Pasquetti e o 

Cantoni, prefeito e vice eleitos, que pelo trabalho realizado são merecedores 

de cada voto. Agradeceu também a todos os partidos pela confiança 

depositada. Comentou que terá mais quatro anos para realizar aquilo que 

está no plano de governo, pois há a necessidade de continuar evoluindo. Fez 

um agradecimento especial ao seu pai que infelizmente não pode estar ao 

seu lado para ver iniciar na vida política, defendendo o seu partido e suas 

ideologias e que apesar de não ter muito estudo ensinou muito sobre 

honestidade, respeito e educação, um excelente exemplo de que educação 

não depende somente do nível de ensino que se tem, pois ele foi um homem 

que teve as mão calejadas pelo trabalho e sempre teve ação, ética, 

educação e coragem na vida, mais do que muita gente que se acha mente 

pensante deste município. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador JOÃO CARLOS BERTOCHI Cumprimentou de estilo e comentou 

sobre o período eleitoral que alterou a normalidade do nosso município 

durante alguns dias. Agradeceu a todos que se disponibilizaram em 

concorrer, mesmo os que não elegeram-se que contribuíram com o 
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município. Comentou que não concorreu, mas participou da campanha e 

pode ter uma experiência diferente depois de dezesseis anos como 

candidato, e desta vez participou como coordenador de campanha aonde 

muitas coisas pode aprender. Durante o ano que passou os adversários 

usavam a tribuna e baixava-se a cabeça de tantas injurias que faziam ao 

prefeito e a administração sendo que eram cobrados pelos eleitores e diziam 

que quem daria a resposta seria o povo e o povo deu a melhor resposta. 

Comentou que não foi preciso contratar seguranças, foi feita uma campanha 

limpa e o povo disse se era mentira ou verdade o que era falado a respeito 

do prefeito. Para encerar, desejou um ótimo trabalho ao prefeito e ao vice 

nos próximos quatro anos. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador JUNIOR PEREGO Cumprimentou de estilo e comentou que 

sempre usou a tribuna para expor as suas ideias próprias. A respeito do 

pleito eleitoral falou que não conseguiu ser reeleito vereador, mas agradeceu 

a todos que o receberam e que nestes quatro anos procurou fazer um bom 

trabalho. Agradeceu as pessoas que fizeram parte da coligação A Força da 

Mudança a qual trabalhou pelo bem do município, mas infelizmente as 

pessoas se preocupam muito com o imediatismo onde o poder aquisitivo fala 

mais alto que a vontade do povo. Desejou um bom trabalho aos 

companheiros que foram eleitos vereadores e espera que o prefeito reeleito 

mude a forma de trabalhar e que realmente faça alguma coisa para o 

município e que pare de perseguir as pessoas, falou ainda que nos próximos 

quatro anos talvez o município volte a crescer. Agradeceu em especial aos 

cento e noventa e cinco votos que fez e a todos indistintamente. Era isso. 
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Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI 

Cumprimentou de estilo e comentou a respeito do projeto vinte e sete aonde 

houve uma explicação por parte dos gestores do regime próprio da 

previdência social do município que cuida da vida funcional dos funcionários 

efetivos do município e que os vereadores tem responsabilidade, pois este 

fundo é o que vai garantir a aposentadoria dos funcionários no futuro. 

Comentou que os funcionários estaduais atrelados ao IPE utilizaram recursos 

do IPE para diversos fins, inclusive financiamento habitacional, e hoje o IPE 

tem problemas, por isso esse fundo é muito importante e por isso deve-se 

ter conhecimento e saber que está sendo bem gerenciado, por isso foi 

ouvido as explicações e tiradas algumas dúvidas e o projeto vai para votação 

porque entendemos que de fato está em sintonia com o que se pensa para o 

futuro. Comentou que somente se ganha o voto quando o eleito terminar o 

mandato e tiver feito um bom trabalho para a comunidade, por isso desejou 

um bom trabalho aos eleitos e que saibam que foram eleitos para melhorar o 

município, pois o poder público está aqui para servir a população da melhor 

maneira possível. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 

MARIA TEREZA CHITOLINA Cumprimentou de estilo e agradeceu em 

especial a vereadora Marfisa por ter cedido este mês para assumir a 

vereança. Parabenizou os vereadores que se reelegeram, os novos 

vereadores que se elegeram e desejou um bom trabalho a todos a partir do 

próximo ano. Realizou um pedido oral de indicação para que seja realizada a 

limpeza e melhorias no cemitério municipal justificando que em virtude da 

proximidade ao dia ao qual se prestam homenagens aos nossos entes 
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queridos, o cemitério municipal apresenta uma aparência de descuido, 

principalmente da entrada, onde deposita-se lixo. Também solicitou que 

sejam construídos novos abrigos escolares no nosso município, 

especialmente em frente ao colégio Conde D´Eu e na praça Padre Eugênio, 

pois os atuais estão superados e não protegem da chuva e frio, além de não 

possuírem bancos para as pessoas sentarem. Comentou que já fez diversos 

pedidos, mas nunca foram atendidas. Referente ao projeto da Casa do Idoso 

comentou que entrou em contato com o Deputado Perondi em Brasília só 

que está esbarrando na questão do terreno. Comentou que procurou o 

prefeito mas ele riu e perguntou se eu não teria um terreno para doar, mas 

isso é o poder público que deve providenciar, porem fiquei sabendo que tem 

o terreno lá do Daer. Falou que vai lutar por esse projeto, mas precisa-se do 

terreno porque é a primeira coisa a ser conseguida, caso contrário vai 

decepcionar-se por ter passado pela Câmara e não ter conseguido nada. Era 

isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO 

FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo e agradeceu primeiramente aos 

familiares que se fazem presentes hoje nesta sessão e que o acompanharam 

nesta caminhada como vereador e durante a última campanha eleitoral. 

Agradeceu também as pessoas do bairro, da cidade e do interior que 

acreditaram no trabalho e a todas as pessoas que tiveram a coragem de 

seguir este trabalho da coligação e em nome desta agradeceu a todos que 

democraticamente e conscientemente votaram no Clovis Gelain, no Pitol e 

nos seus candidatos a vereador. Comentou a respeito do pronunciamento via 

rádio do prefeito municipal o qual teria dito que a barragem não saiu porque 
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os vereadores atrapalharam, comentou que como hoje tem o projeto do 

orçamento para dois mil e dezessete, no ano passado também foi recebido 

em outubro de dois mil e quinze o orçamento para dois mil e dezesseis em 

que o executivo municipal já estaria liberado para fazer a barragem e disse 

que não se deve estar falando bobagens ou mentiras, e como acreditar em 

um governo que colocou no plano de governo de doze anos atrás a 

barragem e não fez ainda, jogando a culpa nos vereadores, mas que já 

estava liberado desde o ano passado e agora vamos ver se vai ser feito no 

ano de dois mil e dezesseis a barragem que foi iniciada em período eleitoral. 

Comentou que a Câmara aprovou noventa e oito por cento dos projetos que 

foram enviados pelo executivo e espera que a barragem esteja concluída até 

o final do ano e que o povo não seja enganado como já foi. Falou que foram 

realizadas mais de noventa indicações e que menos de dez por cento delas 

foram atendidas pelo executivo. Comentou que precisam ouvir vereador que 

se calou nos quatro anos dizer que a verdade apareceu nas urnas, mas nem 

tudo que brilha é ouro. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de 

Lei Municipal n° 27/2016 que, "Dispõe sobre as novas alíquotas a ser 

implementadas e altera o art. 13 da Lei 2861/2014, no regime próprio de 

previdência social dos servidores efetivos do município de Rondinha/Rs e dá 

outras providências"; Aprovado por unanimidade. Passou-se então para as 

explicações pessoais, onde os vereadores Renato Luiz Zanatta, Junior 

Perego, Edmilson Pedrini e Sergio Antonio Fortes da Silva se pronunciaram, 

posteriormente o presidente em exercício determinou que fosse entregue 

uma cópia do projeto de Lei 028/2016 referente a LDO (Lei de Diretrizes 
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Orçamentárias) para cada um dos vereadores presentes, nada mais 

havendo, o Presidente encerrou a presente sessão, e para constar lavrou-se 

a presente Ata que vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário. 

 
 
 
 
 
SÉRGIO ANTÔNIO FORTES DA SILVA               JUNIOR PEREGO 

                      Presidente                                             Secretário 

 

 


