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ATA 1090 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2016.012 
com vinte e sete minutos e dezesseis segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 11 de novembro de 2016, conforme Resolução n˚ 004/2016. 

 

Aos onze dias do mês de novembro 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 ADAIR 

MENIN, EDMILSON PEDRINI, EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS 

BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, MARFISA TEOFANE MICHIELIN 

PEDON, 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, o Presidente Convocou o Suplente 

de Vereador Adair Menin para tomar posse e prestar compromisso nos 

termos do Art. 9° do Regimento Interno, feito o juramento o Presidente 

declarou empossado o Vereador Adair Menin e de imediato solicitou ao 

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

Termo de Posse 002/2016 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) Resolução n° 04/2016 que, 

"Autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da 1° Sessão Ordinária do mês 

de novembro de 2016"; 03) Projeto de Lei Municipal n° 28/2016 que, 

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 

2017". Passou-se então para o Grande Expediente, onde o primeiro vereador 

a pronunciar-se foi a Vereadora MARFISA TEOFANE MICHIELIN PEDON 
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Cumprimentou de estilo e comentou a respeito do seu retorno a Câmara de 

Vereadores, visto que havia transmitido o cargo a vereadora suplente Maria 

Tereza Chitolina no mês de outubro de dois mil e dezesseis. Comentou a 

respeito das eleições municipais onde não conseguiu ser reeleita vereadora, 

mas agradeceu a todos que a apoiaram e ouviram as suas propostas durante 

a campanha, agradeceu também a todas as pessoas que fizeram parte da 

coligação a força da mudança. Falou que fez uma campanha limpa e 

honesta, e que cada um teve a oportunidade de escolher seus 

representantes e que isso se chama democracia. Comentou que a onze anos 

atrás quando assumiu a administração do Cantoni e do Pasquetti um dos 

primeiros projetos foi a extinção de oito cargos de funcionários concursados, 

no qual foram demitidos e como diz o ditado, a justiça tarda, mas não falha 

e agora por determinação do Supremo Tribunal Federal o prefeito vai ter que 

fazer a reintegração de todos esses funcionários pagando os atrasados com 

o dinheiro que poderia ser usado na saúde, na agricultura, na assistência 

social, no esporte ou em outras secretarias, e só falta agora dizer que não 

vai poder concluir a obra da barragem porque vai ter que pagar os atrasados 

dos funcionários demitidos. Falou ainda que o prefeito tem trinta dias para 

fazer a reintegração destes funcionários e que vão entrar de cabeça erguida. 

Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON 

PEDRINI Cumprimentou de estilo e comentou sobre o pronunciamento da 

vereadora Marfisa e que em dois mil e cinco era vereador nesta casa e foi 

voto vencido, e que na época alertou sobre o projeto da extinção dos cargos 

e que posteriormente foram contratados uma quantidade enorme de outros 
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funcionários, onde se justificaria se fossem demitidos e não fossem 

contratados mais ninguém, mas não foi o que aconteceu, mas a justiça tanto 

em Porto Alegre quanto em Brasília determinou que os mesmos retornem 

aos seus cargos. Comentou que essa demissão ocorreu depois de mais de 

dez meses após as eleições o que já seria tempo suficiente para pensar 

melhor sobre isso, e o que entristeceu foi ver que boa parte da população 

vibrou com essas demissões, onde desestruturou famílias já estabelecidas 

criando uma situação hoje que vai onerar os cofres do município, e espera 

que no futuro não se culpe os futuros administradores pelos problemas 

causados pelos antigos administradores, como ocorreu com a Coorondinha. 

Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ 

ZANATTA Cumprimentou de estilo e falou que a barragem vai sair sim e 

sobre os prefeitos passados falou que se os que estão devendo viesse pagar 

para o município de repente sai a barragem antes e dá para pagar o salário 

de quem vai voltar. Falou que é fácil para quem é da oposição sempre falar e 

criticar e achar defeito, mas nunca viu um vereador da oposição dar os 

parabéns para um coisa boa para o nosso município. Comentou que 

Rondinha ocupa a décima sétima posição dos municípios com maior renda 

familiar do sul do Brasil, reportagem do click Rbs zero hora do dia dois de 

novembro de dois mil e dezesseis relacionando o ranking de maior renda 

domiciliar do Brasil, e quem fez a lista foi a consultoria que trabalha com 

inteligência geográfica de mercado, a metodologia levou em conta diversas 

pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde Rondinha 

ocupa a décima sétima posição entre os mil cento e noventa e um  
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municípios do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com 

renda média de cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e oito 

centavos, estando a frente de cidades com forte economia e 

desenvolvimento como as cidades de Bento Gonçalves e Veranópolis, 

comentou que Rondinha está muito bem conceituada, graças ao trabalho das 

famílias rondinhenses onde cada qual faz a parte que lhe cabe, planejando, 

estimulando, investindo e trabalhando, unidos fortalecendo a economia do 

município e conseqüentemente melhorando a vida das famílias. Era isso. Meu 

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

SILVA Cumprimentou de estilo e comentou a respeito dos funcionários que 

serão chamados de volta para trabalhar através de uma ação que era certa e 

que haviam sido alertados e mesmo assim correram o risco e fizeram com a 

aprovação desta casa por vereadores que pensaram nos partidos e não no 

que o coração deles mandava. Comentou que para quem já foi empregado e 

quem já foi empregador ter que chegar em um momento lá no gabinete  um 

pai de família, uma mãe de família e dizer para essa pessoa que sem motivo 

e sem razão você está sendo demitido porque houve um clamor público 

contra vocês, e que se sabe que não é verdade, tanto é que os 

desembargadores analisaram e perceberam que isso era uma mentira, e é 

um fato muito triste para o nosso município, e espero como vereador e como 

munícipe rondinhense que nunca mais na historia de Rondinha ter que ver 

pessoas perseguidoras fazer o que fizeram de tirar a dignidade do ser 

humano que é o seu trabalho, e que agora quem vai pagar a conta será o 

agricultor, o empresário, o comerciante e o cidadão comum que paga os 



Página 5 de 5 

 

seus impostos, e será que vão largar foguetes no dia que estes funcionários 

retornarem, mesmo sabendo que quem vai pagar a conta será o povo de 

Rondinha. A respeito do pronunciamento do vereador Renato comentou que 

esperava que estivesse ainda melhor pela quantia de funcionários 

assalariados que tem a prefeitura e que deveríamos vir comentar quais 

foram as empresas que foram abertas, quais as salas comerciais que foram 

preenchidas e quais as empresas que trouxeram nestes doze anos para gerar 

emprego e renda e se alguém aqui tem que levar mérito não é o poder 

público municipal e sim é graças a coragem do trabalhador, tanto do campo 

quanto do bairro e da cidade e está na hora do povo abrir os olhos porque 

não se vive só de manchete nos jornais, pois qual é a participação do poder 

público municipal para se chegar a esse índice. Passou-se então para a 

ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 28/2016 que, "Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017"; Aprovado por 

unanimidade. Passou-se então para as explicações pessoais, 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 


