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ATA 1027 

Aos quatorze dias do mês de maio 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° 

116/2014 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 025, 

026, 027, 028, e 029 de 2014; 02) Convocação para audiência pública de 

apresentação da RREO e cumprimento das metas fiscais referente ao 1° 

quadrimestre de 2014 a realizar-se no dia 26 de maio de 2014; 03) Resolução 

n° 05/2014 que autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da segunda sessão 

ordinária do mês de maio de 2014; 04) Indicação n° 03/2014 da bancada do 

PT: Que seja instalado um sistema de sirene junto as cabeceiras da ponte; 05) 

Projeto de Lei Municipal n° 025/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal 

abrir créditos especiais, incluir na LDO e PPA, suplementar apontar recursos e 

dar outras providências"; 06) Projeto de Lei Municipal n° 026/2014 que, 

"Altera o artigo 14 da Lei Municipal n° 1.675, de 15 de abril de 2002, que 

institui o regime próprio da previdência social do município de Rondinha e dá 

outras providências"; 07) Projeto de Lei Municipal n° 027/2014 que, "Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social a Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário e dá outras providências"; 08) Projeto de Lei Municipal n° 

028/2014 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens móveis 
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inservíveis ao Léo Clube de Rondinha"; 09) Projeto de Lei Municipal n° 

029/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com o 

projeto mais médicos do Brasil e dá outras providências"; 10) Projeto de Lei 

do Legislativo n° 03/2014 que, "Cria o cargo de Auxiliar Administrativo da 

Câmara de Vereadores de Rondinha/RS". Passou-se então para o Grande 

Expediente, onde a primeira vereadora a pronunciar-se foi a Vereadora 

MARFISA TEOFANE MICHIELIN PEDON Cumprimentou de estilo, disse: 

Primeiramente quero desejar, quero deixar uma pequena mensagem pela 

passagem do dia das mães a todas as mães, ser mãe é a missão de maior 

responsabilidade, é amar de forma mais completa, é dar o melhor de si e não 

esperar nada em troca, a ela devemos a nossa vida pois é merecedora de 

todo nosso respeito e dignidade, todo nosso afeto, mãe é sinônimo de amor e 

bondade, feliz dia das mães. Quero parabenizar a comunidade da linha Tunas 

principalmente os jogadores que ficaram campeão na categoria aspirante, 

sabemos da importância de atitudes de atividades físicas e esportivas 

incentivando assim cada vez mais a prática de esportes como sinônimo de 

bem-estar e saúde. Quero desejar também uma boa viagem aos meus colegas 

vereadores que irão a Brasília no próximo dia vinte e cinco de maio, e que 

consigam trazer bons recursos para o nosso município. Quanto a indicação 

que fizemos hoje de colocar o sistema de sirene junto à ponte eu acho isso 

muito bom, pois assim a população do centro da cidade também poderá 

dormir mais tranquila em dias de chuva. E quanto ao projeto que cria o cargo 

no legislativo eu sou contra, pois acho que não há necessidade desse cargo já 

que as atribuições são semelhantes às do secretário da Câmara. Meu muito 

obrigada. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador JUNIOR 

PEREGO. Cumprimentou de estilo, disse: Quero primeiramente parabenizar 
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também a equipe do Aurora da linha Tunas pelo campeonato regional, 

campeão da categoria aspirante e vice na categoria principal, acredito que o 

esforço foi grande para chegar até ali, juntamente com o CMD de que teve 

participação também, eu sempre fui um defensor do esporte e acho que isso 

deve seguir em frente, o campeonato deve ter cada vez mais. Quero falar 

também um pouco de vinte e oito máquinas que foram entregues hoje no 

município de Esteio através do Governo Federal e isso vai beneficiar os 

assentamentos, vários municípios, sete virgula oitenta e nove milhões, isso é a 

primeira parte de um convênio de dezoito virgula dois milhões, verba essa que 

é do Governo Federal com a participação do Governo Estadual, eu acho que o 

nosso município também já foi bastante beneficiado, então só para lembrar de 

novo que o que está sendo feito. Também quero falar um pouco sobre 

educação, vejo seguidamente reclamações dos professores, ou isso ou aquilo 

que estão, na questão salarial, mas tenho aqui em mãos um comparativo dos 

reajustes do magistério nos últimos quatro governos. Governo Olívio reajuste 

de oitenta e dois virgula onze por cento, inflação quarenta e três virgula trinta 

e quatro por cento, ganho de trinta e oito virgula setenta e sete por cento. 

Governo Rigotto dezoito virgula sessenta e dois por cento foi o reajuste, e 

inflação de vinte e seis virgula cinqüenta e três por cento, perda de menos 

sete ponto noventa e um por cento. O governo Ieda reajuste de vinte e seis 

virgula trinta e quatro por cento e inflação de vinte e quatro ponto onze por 

cento, ganho de dois ponto vinte e tres por cento e agora no governo Tarso o 

reajuste de setenta e seis ponto sessenta e oito por cento e inflação vinte e 

sete virgula oitenta por cento, ganho de quarenta e oito ponto oitenta e nove 

por cento, então acho que os números estão aí e estão falando é verdade, 

tenho também os valores aplicados na educação durante o governo Tarso em 
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dois mil e onze, cinco virgula cinco bilhões, em dois mil e doze seis bilhões, 

em dois mil e treze sete virgula um bilhões e agora orçado para dois mil e 

quatorze sete virgula quatro bilhões, então acho que deve ser avaliado com 

mais atenção isso aí, pois vejo queixas bastante de vários professores, 

concordo que tem muito que melhorar ainda, mas eu acho que tem de deixar 

um pouquinho de lado a questão partidária e avaliar o que está sendo feito. 

Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SÉRGIO ANTÔNIO 

FORTES DA SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Fizemos uma indicação, 

a nossa bancada fez uma indicação hoje a pedido principalmente do pessoal 

que mora no centro na cidade, de que seja instalado, fizemos esse pedido 

através de indicação junto ao do executivo, de que seja instalada um sistema 

de sirene nas cabeceiras das pontes, principalmente do rio lambari, eu acho 

que isso ajuda bastante, principalmente, como a gente viu que aconteceu 

nessa última enchente que foi uma chuva bastante rápida e pegou o pessoal 

desprevenido, então eles solicitaram isso para nossa bancada e a gente fez 

essa indicação e gostaria que o executivo junto com o departamento da 

defesa civil consigam fazer e criar um sistema de que possa se avisar os 

moradores nesses casos. Também vi que estão limpando o rio lambari, estão 

recolhendo o barro e as pedras que faz anos que estavam acumulados e com 

certeza isso contribuiu muito para que a água se elevasse mais para sair fora 

cabeceira do rio, da caixa do rio, então acho que agora, que bom que vêm 

que bom que está sendo feito, apesar de ser um pouco tarde, mas está sendo 

feita esta limpeza e eu acho que isso é importante, é um sinal. Também se 

falou na sessão passada com relação a questão de crítica, de criticar o não 

criticar, eu penso da seguinte forma não é só porque nós somos oposição que 

a gente tem que vir aqui só criticar o que nada está bom, eu gostaria que a 
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situação viesse dizer o que está bom e o que está sendo feito pelo nosso 

município, eu percebo que está sendo feito muito pouca coisa por parte desta 

administração que está aí, e se a crítica ela existe é por que foi prometido e 

não foi cumprido, quando se faz um programa de governo, se elabora um 

programa de governo para lançar em uma campanha eleitoral tem que ter 

muito cuidado, cuidado para não prometer o que não pode cumprir e eu vejo 

que foi feito promessas de casinhas populares no primeiro livrinho de governo 

do Cantoni, não foi feito, no segundo fizeram novamente e agora foi feito 

novamente e até agora não foi feito sequer uma casinha popular para tirar as 

pessoas que necessitam, também vejo outras promessas que foram feitas e 

até agora não foram cumpridas, não adianta dizer que não terminou a 

administração do prefeito está aí, nós estamos cobrando o dia de hoje pois se 

não fizer, e outra coisa na sessão passada foi falado do projeto da barragem 

eu pedi me tragam o projeto eu quero ver se esse projeto mesmo existe ou é 

só em enrolação, gostaria que me apresentassem o projeto hoje para mim 

fazer avaliação, quem sabe eu posso fazer a minha contribuição, nós não 

somos contra as coisas boas que vem para o município, não e isso não, nós 

queremos contribuir, nós queremos participar porque nós não somos vereador 

só do PT, nós somos vereadores eleitos pelo povo de Rondinha e nós 

devemos para o povo de Rondinha informações e nós queremos contribuir 

para o município e não para pessoas de partidos, essa é a diferença, se tem a 

prática de se fazer para pessoas de partido, não é essa prática do PT que nós 

temos, então se a gente está cobrando é porque a gente quer fazer para o 

povo de Rondinha e quer fazer o melhor. Também estamos indo a Brasília e 

estamos levando os projetos conforme já foi relatado aqui e espero ser muito 

bem atendido como a gente foi, principalmente no gabinete do Dionísio 
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Marcon através do seu assessor Benhur, a gente já fez agendamento, estamos 

viajando três vereadores do partido dos trabalhadores também mais dois 

vereadores, um ou dois vereadores do partido do PP em busca de projeto sim 

para Rondinha, agora esse desafio de que vão lá e tragam o dinheiro para 

resolver os problemas da barragem que fique claro aqui, não foi promessa dos 

vereadores do PT que iam resolver os problemas da barragem, mas nós 

gostaríamos e queremos contribuir sim para que esse projeto, esse ou aquele 

outro seja feito, seja bom para nosso município, nossa bancada está 

inteiramente à disposição do executivo, apesar do executivo nunca nos 

convida para a reunião nenhuma para nada, só vem os projetos para nós 

aprovar ou não aprovar aqui nesta casa, mas nós do partido dos 

trabalhadores estamos nos colocando à disposição desse prefeito está aí para 

nós discutimos juntos os projetos que seja bom para o município, que fique 

claro isso. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador JOÃO 

CARLOS BERTOCHI Cumprimentou de estilo, disse: Eu quero comentar um 

pouco que na última semana do nosso município as atividades que ocorreram 

começando na quinta-feira que teve a oitava olimpíada feita pela APAE aonde 

participavam as pessoas deficientes de sete municípios que estavam presentes 

e só para quem acompanhou e quem viu aquelas pessoas deficientes nas 

atividades que estavam competindo, aqui na frente da prefeitura foi dada 

abertura e logo após foram até o campo união aonde eu tive a oportunidade 

de acompanhar vendo aquelas crianças competindo com bastante dificuldade, 

então a gente tem que agradecer ao pessoal da APAE que está promovendo 

estas atividades, as professoras, não só do município mas todos os 

professoras que estavam participando também para ver, por que ser professor 

nós temos aí também o Pedrini e a Silvana, lidar com pessoas que são assim 



Página 7 de 13 

 

normais é diferente, mas ver aquelas professoras também lidando com 

aqueles alunos deficientes é só para quem vê mesmo. Também na sexta-feira 

a homenagem ao dia das mães, o município mexeu com quase todo o povo de 

Rondinha, estava também o clube união todo cheio e estavam as mulher e as 

mães tinham a palestra na Câmara e também parabenizar pelo dia das mães 

que ocorreu no último domingo, e no sábado tivemos a grande final do 

campeonato regional, também estava presente lá um grande público, 

parabenizar as equipes que não conseguiram ficar com a taça aqui em 

Rondinha da primeira divisão que foi para o guarani de Tres Palmeiras e 

ficamos com a segunda divisão para o município, um grande público, o CMD 

participando, prefeitos de Tres Palmeiras, Ronda Alta, deputados, vereadores 

que estavam lá, então acho que a gente tem que ver que todo o dia a 

administração está se preocupando com alguma coisa que está acontecendo, 

e ontem também, logo que me elegi no ano passado as pessoas que 

procuravam para que se voltasse de novo naquela feira do agricultor que 

existiam antigamente aqui e procurando o Ronaldo Carbonari, diretor da 

Emater, e levei para eles o que os agricultores estavam pedido e de todas as 

reunião, a secretaria de agricultura, o sindicato, ontem teve a última reunião e 

sexta-feira vai dar abertura, vai ser embaixo aqui da Câmara de Vereadores, 

vai dar início ao e os agricultores vão participar, então eu gostaria de 

parabenizar as pessoas que se envolveram e convidar as pessoas que 

participassem e quisesse vir dar uma olhada ou até comprar alguma coisa dos 

agricultores e a gente vai ampliando cada vez mais, então dá para ver que a 

administração está preocupada com alguma coisa, no mínimo com as pessoas, 

porque tenta organizar um pouquinho para cada um, e eu acho que não 

adiantaria nada talvez a gente fazer obras grandes, fazer um monte de coisa e 
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esquecer do povo de Rondinha, eu acho que o prefeito, a administração em 

geral, secretários estão preocupados com o nosso povo. Era isso. Meu muito 

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

estilo, disse: Comentava o vereador Bertochi que foram várias as atividades 

promovidas e organizadas pela administração municipal através da secretaria 

de educação e de assistência social e nós tivemos palestra na última sexta-

feira na Câmara, tivemos também o dia delas no clube união aonde nós 

tivemos uma participação muito grande da comunidade, pessoal do interior e 

pessoal da cidade, enfim fica aqui o nosso agradecimento as pessoas que se 

dedicaram e organizaram esses eventos na passagem do dia das mães. 

Aproveito também o momento para parabenizar a APAE pela oitava olimpíada 

das APAEs, que o nosso município sediou na última quinta feira dia oito, 

aonde nós tivemos a abertura oficial aqui na praça Padre Eugênio, nós 

tivemos a delegação de onze municípios aqui da região e foi o dia muito legal, 

um dia inesquecível para mim como cidadão, como vereador de poder 

acompanhar um pouco do que as famílias, do que estas pessoas, as crianças 

enfim com necessidade acabam fazendo, demonstrando força de vontade e 

demonstrando muito empenho e dedicação, e eu tive oportunidade de 

acompanhar no estádio do clube união o atletismo e tive oportunidade de ali 

acompanhar um pouco das competições que foram promovidas pela APAE, 

então fica a minha felicidade como vereador pelo trabalho e por poder 

participar desta oitava olimpíada, e fica também o meu agradecimento ao 

presidente da APAE a senhora Jocelina Cantoni, ex-presidente Maria Angélica 

Guilardi e seu trabalho e toda a diretoria e todas as pessoas que de uma 

forma ou outra contribuíram para o desenvolvimento desta atividade no dia 

oito. Quero também aproveitar o espaço e parabenizar a equipe do esporte 
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clube Aurora e CMD Rondinha pela brilhante final do último sábado no estádio 

da linha Tunas, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco durante o 

campeonato, mas tive a oportunidade de assistir à final, fica aqui os meus 

parabéns a toda a comissão técnica, as pessoas do Gabriel Scarsi e do ex 

vereador Pitol e da comissão técnica, os treinadores, enfim todos que se 

dedicaram, toda a comunidade de linha Tunas e os atletas que são nossos 

conhecidos aqui do município, o professor Pasquali que se dedicou durante 

um longo tempo e eles fizeram um grande campeonato e culminou com as 

duas equipes, a aspirante e a principal chegando na final que era algo que há 

muito tempo não acontecia e a gente teve a honra de chegar à final, 

infelizmente a equipe principal não conseguiu o título mas a equipe aspirante 

levou o título é a gente fica feliz por eles terem nos apresentado muito bem a 

nível da região, então fica maior agradecimento e parabéns a equipe do 

esporte clube Aurora. Outras competições virão ao longo dos tempos e a 

gente está se preparando agora para disputar a taça Cotrisal de futsal e 

teremos duas categorias, equipe masculina e feminina, então a gente deseja 

uma boa sorte a essas equipes e as pessoas que ajudarão nesse campeonato. 

Aproveito também para convidar a comunidade da cidade, do bairro e do 

interior que na próxima sexta-feira nós teremos a feira da agricultura familiar 

que conta com apoio da Câmara Municipal de Vereadores, Secretaria 

Municipal e a Agricultura, Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e será 

sediado aqui na garagem da Câmara, era um pedido como disse o Bertochi 

que vinha a muito tempo e a gente tem a honra de retomar a feira da 

agricultura familiar, nós teremos derivados de vários produtos que estarão 

sendo disponibilizados e a gente pede que a comunidade participe, venha e 

acompanhe e possa ajudar também para que a gente tenha êxito nesta feira 
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da agricultura familiar. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. Cumprimentou de estilo, disse: Eu quero 

também fazer um, parabenizar pela semana passada, o movimento que as 

secretarias fizeram, juntamente com a prefeitura, assistência social e 

educação a homenagem para as mães que foi realizado no clube união e dizer 

que foi muito emocionante aquele evento e parabenizar também as palavras 

do senhor prefeito municipal e todos que se pronunciaram principalmente a 

sua esposa Adriane Heckler Pasquetti. Quero agradecer que eu estava em 

compromisso viajando, a vice-presidente Marilâine de Morais que no dia oito 

de maio esteve representando a Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha no evento da APAE de toda a região, que diz que foi muito 

emocionante e que valeu a pena, quero lamentar a atitude da nossa 

presidente e demais que andam na linha dela, deputados e não sei mais quem 

que praticamente é contra as APAEs, a gente já esteve em Brasília pedindo 

dinheiro para construir, terminar de fazer a nossa APAE e recebemos o não. 

Agora existe uma lei que me parece que o plano nacional, eu sempre falei e 

sempre lutei que as pessoas que não valorizam é porque não tem nas suas 

famílias esses especiais, as pessoas, então agradecimento especial da família 

Apaiana Rondinhense e a todos aqueles que se envolveram direta ou 

indiretamente na oitava olimpíada das APAEs que ocorreu no do último dia 

oito de maio no nosso município, foi um sucesso, parabenizar aos atletas 

participantes, em especial os que se classificaram para a etapa seguinte na 

macro regional. A APAE de Rondinha destaca o apoio de toda a diretoria, a 

Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, Secretaria Educação, Assistência 

Social, Secretaria de Obras, a Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria 

da Saúde, Esporte Clube União, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Centro 
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de Educação Básica Conde D´Eu, Léo Clube e a todos os professores de 

educação física cedidos pela escola Conde D´Eu, pelas escolas municipais, 

voluntários e alunos. Agradecer principalmente aos colaboradores que 

patrocinaram o evento que é a Cotrisal, o Mercado Wagner, a Água Mineral 

Sarandi, Funerária Manfrin, Rosi Calçados, Center Lar, Verduras Bortoncelo, 

Serigrafia Longhi, Frizon Eventos, Agrícola DellaPascoa, Chapão o Barranco, 

Banco Cresol, Auto Abastecedora Tres, LC Escritório de Contabilidade, Cagil, 

Irmãos Ferronato e Posto Scorsatto, então isso para Rondinha foi uma 

conquista da APAE que todos os vereadores e demais tentaram, sempre 

tentado e conseguimos, esperar que a nossa presidente mude e inclua a APAE 

no plano nacional. Os vereadores que viajam em breve a Brasília gostaria que 

já fizesse os pedidos porque nós precisamos construir, terminar aquela obra e 

então meus parabéns os vereadores que participaram, todos colaboraram, e 

essas pessoas porque é pouco valor, mas sentiam e tenho certeza que no 

futuro isso aí vai ser muito maior porque emocionou nosso município e as 

pessoas da região, um município pequeno que fez aquele evento de grandeza, 

parabenizar os funcionários e todos que participaram e colaboraram. Também 

quero frisar que hoje à tarde  recebemos a visita do senhor Marciano Andre 

Knebel, executivo de contas da gerencia de relacionamento da RGE, Rio 

Grande Energia onde falamos sobre consumo de energia causado por 

problemas na instalação elétrica que em muitas vezes temos mais carga do 

que capacidade dos fios que temos em nossas casas e propriedades, formas 

de diminuir consumo com soluções simples nas residências e propriedades 

rurais, principais causas das queixas de energia fraca, necessidade de 

informar a RGE toda vez que algum equipamento elétrico seja adquirido para 

que a empresa se antecipe na ampliação da rede elétrica, e principalmente o 
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contato direto para resolver problemas urgentes como em eventos no 

município e interior, também falamos sobre a Possibilidade de a RGE realizar 

uma palestra para a população no final do ano aqui na câmara para explicar e 

dar informações sobre a questão da energia elétrica e formas de diminuir o 

consumo para alunos, produtores. Era isso então, meu muito obrigado. 

Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 

025/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal abrir créditos especiais, incluir 

na LDO e PPA, suplementar apontar recursos e dar outras providências ". 

Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 026/2014 que, 

"Altera o artigo 14 da Lei Municipal n° 1.675, de 15 de abril de 2002, que 

institui o regime próprio da previdência social do município de Rondinha e dá 

outras providências". Aprovado por unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal 

n° 027/2014 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção social a Paróquia Nossa Senhora do Rosário e dá outras 

providências". Aprovado por unanimidade. 04) Projeto de Lei Municipal n° 

028/2014 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens móveis 

inservíveis ao Léo Clube de Rondinha". Aprovado por unanimidade. 05) 

Projeto de Lei Municipal n° 029/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal a 

realizar despesas com o projeto mais médicos do Brasil e dá outras 

providências". Aprovado por unanimidade. 06) Projeto de Lei do Legislativo n° 

03/2014 que, "Cria o cargo de Auxiliar Administrativo da Câmara de 

Vereadores de Rondinha/RS". Aprovado por cinco votos a quatro votos sendo 

necessário aprovação em segunda sessão. 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 pela Secretária. 
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