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ATA 1035 

Aos dez dias do mês de setembro 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° 

223/2014 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 054 de 

2014; 02) Edital de convocação para audiência pública de apresentação da 

RREO e cumprimento das metas fiscais, referente ao 2° quadrimestre de 

2014, e LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias) de 2015 a realizar-se no dia 

22 de setembro de 2014, as 10 horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Rondinha ; 03) Projeto de Lei Municipal n° 054/2014 que, 

"Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito e suplementar, apontar recursos 

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

primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO 

Cumprimentou de estilo, disse: Em primeiro lugar, hoje quero fazer aqui um 

pedido de serviço para que seja feito cascalhamento na estrada que dá acesso 

à propriedade do senhor Pedro Finatto, Airton Finatto e Arminio Finatto pois a 

mesma está intransitável, estas pessoas estão tendo que puxar o caminhão do 

leite até a geral porque não conseguem sair, o senhor Arminio Finatto é um 

senhor de setenta e cinco anos puxando pedra com carrinho de mão para 

trancar os buracos da estrada, então eu quero solicitar que seja feito este 
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cascalhamento. Também quero falar um pouco sobre a escola, no último dia 

vinte e sete de agosto os vereadores estiveram visitando, nós vereadores 

estivemos visitando o local da construção da escola e daí essa semana estive 

lendo o jornal e lá está uma reportagem com a foto dos vereadores aonde a 

mesma diz que os vereadores ficaram impressionados com a obra, talvez se 

os colegas ficaram impressionados eu não sei, mas eu não fiquei 

impressionado pois sei de onde vem o dinheiro, dinheiro esse do governo 

federal que é do meu partido, governo muito competente que mudou o rumo 

do nosso país nos últimos doze anos, então acho que não teria motivos para 

me impressionar pois é mais uma obra do governo federal. Também quero 

voltar a falar sobre o CMD, falei aqui já em várias sessões do campeonato de 

futebol sete que foi suspenso sem explicação nenhuma para o povo e agora 

na última terça-feira ouvi dizer que tivemos uma reunião para começar um 

campeonato de futsal, reunião essa que a maioria dos dirigentes de times do 

município de quem organiza os times não estava sabendo, eu acho que em 

primeiro lugar o presidente do CMD deveria enviar um convite para cada 

equipe ou simplesmente pelo telefone mesmo que ele tem o telefone de cada 

um, equipes como a do Guarani de Capão Alto existente há mais de cinquenta 

anos que sempre participou de campeonatos, o Aimoré de Caravaggio que 

sempre participou também ficou de fora, várias outras equipes que há anos 

participam ficaram de fora, pois nessa reunião decidiram que só vai participar 

do campeonato quem estava na reunião, isso na categoria livre, eu acho que, 

não sei que critério está sendo usado pois na categoria noventa e oito vai 

participar equipe que não estava na reunião, então acho que o presidente do 

CMD deveria adotar um critério e usar porque novamente fazendo fiasco. 

Também quero dizer que se ele está muito atarefado ou muito ocupado e não 
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está conseguindo desempenhar o trabalho dele eu acho que está na hora de 

pedir para sair, mora em Sarandi, tem seus carros emplacados em Sarandi e 

está trabalhando em Rondinha para que, para levar embora um salário, eu 

acho que está na hora de dar uma oportunidade para uma pessoa nova, 

talvez um jovem bem disposto a realmente desenvolver a prática esportiva no 

nosso município porque simplesmente organizar um campeonato de bochas 

que é muito simples ser organizado por que as comunidades mesmo 

comandam o campeonato de bochas e vir aqui organizar um campeonato de 

salão agora e impedir as equipes de participar, nós tínhamos um campeonato 

de futebol sete com dezoito equipes em torno de duzentos e setenta atletas e 

agora dez equipes de salão, cento e vinte, cadê os outros cento e cinquenta 

atletas do município, porque ele não está aceitando eles jogarem este 

campeonato também, temos aqui no município vizinho um grande exemplo o 

Marcos Sacon em Sarandi que organiza excelentes campeonatos e eu acho 

que está na hora de criar um pouquinho de vergonha e colocar gente 

competente, colocar  gente que trabalhe. Era isso. Meu muito obrigado. Com 

a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA. 

Cumprimentou de estilo, disse: No dia de hoje quero fazer uma leitura de um 

projeto que ficou para estudo, projeto da lei municipal do número zero 

cinqüenta e três de vinte e dois de agosto de dois mil e quatorze, projeto este 

que cria o programa de incentivo à instalação de empresas no município e dá 

outras providências, artigo primeiro, fica criado o programa de incentivo à 

instalação de empresas no município de Rondinha com o objetivo de gerar 

novas frentes de trabalho através de apoio às empresas privadas sediadas em 

o seu território ou que aqui se sediem, como indústrias ou atividades 

correlatas, comerciais e prestação de serviço. O município poderá conceder 
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mediante comprovado interesse público auxílio para empresas industriais, 

comerciais e de prestação de serviços na forma da presente lei e disposto no 

artigo vinte e seis da lei suplementar número cento e um traço dois mil, os 

incentivos de que trata este artigo dar-se-ão levando em conta a função social 

decorrente da criação da empresa e incompetência, importância para a 

economia do município, considerando a expressão social e a função 

econômica os incentivos às empresas poderão consistir em ajuda financeira 

por doação ou empréstimos, concessão de uso ou doação de imóveis para 

instalação, prestação de serviços, terraplanagens, transportes de terra e 

materiais de construção e doação de bens e equipamentos, quero dizer que 

até aqui eu concordo com este projeto, mas é importante que o povo saiba de 

que as vezes eles armam algumas ciladas para tirar o poder do vereador, nós 

fizemos muitas vezes aqui pedidos de informações que nos são negados, nem 

sequer dão ouvidos para nós, coisas que o povo nos pede no dia-a-dia, nós 

fizemos indicações que elas não acontecem, não fazem, as vezes um simples 

quebra-molas, um simples abrigo escolar, um simples pedido como o Junior 

fez de um reparo na rua ou na estrada de um produtor de leite e aí não dão 

ouvidos para os vereadores e agora neste projeto tem o parágrafo único que 

diz, a concessão de qualquer dos auxílios de que trata o capítulo desse artigo 

dependerá de decreto executivo normativo específico para cada empresa 

emitido pelo poder público cumpridas as regras e acompanhada dos 

demonstrativos exigidos pelo artigo quatorze da lei de responsabilidade fiscal, 

o que quer dizer isso, quer dizer que nós vereadores não poderemos mais 

fiscalizar onde será dado um imóvel e tudo o que eu relatei aqui que eu acho 

que é bom, que eu acho que é preciso nós fazer, aí o executivo simplesmente 

decreta que podem fazer do jeito que bem entender e do jeito que bem 
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querer, ficou para estudo, eu quero dizer que eu sou a favor deste projeto 

zero cinquenta e três que eu acho que tem que ter esse incentivo para as 

empresas do nosso município, das pequenas empresas, tem que ter esses 

incentivos, mas não tire o direito do vereador fiscalizar, por que tirar o direito 

do vereador fiscalizar para quem será dado um imóvel do nosso município, 

quero citar como exemplo, na época do PT que criticaram tanto que não fez 

muita coisa e isso e aquilo, foi comprado uma área de terra na saída para 

Sarandi e foi criado uma área industrial e foi construído um galpão industrial e 

que lá pode se dar oportunidade para outras empresas se instalarem e aí 

colocam quem quer da forma que quer e nós vereadores, passando este 

projeto como este parágrafo, então sugiro aos colegas vereadores, coerência 

na hora de votar este projeto, hoje à noite ficou para estudo e eu acho que 

estão de parabéns quem deixou para estudo, mas vamos tirar esse parágrafo 

e o vamos dar continuidade a esse projeto que é bom, mas nós vereadores 

não podemos ser esquecidos e tirar o direito de nós fiscalizar onde está sendo 

gasto esse dinheiro público e o que está sendo feito, porque é isso, eu acho 

que isso a uma vergonha, para nos Rondinhenses isso chega a ser ridículo, e 

já não dão muito ouvidos para nós vereadores, já não somos convidados 

muitas vezes nas inaugurações de algumas coisas que vem para nosso 

município, o vereador não é lembrado, como fomos convidados para aquela 

reunião que teve na outra sessão naquela quarta-feira para nós ver a 

terraplanagem e coloca ali no jornal que nós ficamos surpreendidos com 

aquilo tudo, mas se foi nós vereadores que estivemos lá em Brasília em uma 

quinta-feira tarde que eu já falei dez vezes aqui, todos os vereadores não só 

os vereadores do PP, do PT, vereadores do PP e vereadores do PT, foi uma 

iniciativa nossa com acompanhamento do deputado Marcon que agendou essa 
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reunião no ministério da educação foi ou não foi colegas vereadores, e aí nós 

escutamos pessoas se vangloriando que são isso são aquilo e tem a cara de 

pau de achar que, mas gente vamos parar de  enrolar o povo, vamos 

conversar a língua do povo, botam no jornal o que querem do jeito que 

querem e falam na rádio do que querem do jeito que querem aí tem os caras 

que tem a cara de pau de achar que está tudo errado no Brasil, mas se não 

fosse a Dilma e se não fosse o Lula e se não fosse o PT mandando tudo que 

eu já relatei aqui que não vou relatar de novo, não só para o nosso município, 

mas para todos os municípios, o que seria do nosso município se não fosse a 

Dilma, se não fosse o PT, o que seria no nosso município, tem gente que acha 

que é pouco mandar tudo o que mandou, mas eu queria ser prefeito com um 

presidente desses. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente eu 

gostaria de falar de um projeto muito importante, um projeto do governo do 

estado, o projeto passe livre para estudantes universitários, e eu fui procurado 

esta semana por alguns estudantes universitários que me colocaram que em 

outros municípios já estão recebendo este auxilio que está sendo de muito 

valor porque reduz o preço pago pelas passagens e infelizmente o nosso 

município ainda não está recebendo, então nós gostaríamos que o município 

tomasse as medidas cabíveis para beneficiar estes alunos haja visto que é um 

recurso que está vindo para o município para repassar para os estudantes 

universitários e infelizmente o nosso município ao contrário de outros, não 

está recebendo, então nós precisamos que sejam tomadas as medidas para 

beneficiar esses estudantes porque a gente sabe quanto custo se tem para o 

curso universitário principalmente em se tratando de transporte que nossos 

estudantes precisam de transporte. Eu gostaria também de comentar algo que 
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é bem importante, a gente está passando por um período eleitoral em que nós 

temos projetos em disputa no Brasil e estes projetos precisam ser muito bem 

analisados no momento em que nós vamos votar, nós temos um projeto em 

que se procura beneficiar o maior número possível da população e o maior 

número possível de pessoas, recebam um benefícios do estado e que esses 

benefícios do estado sejam direcionados para quem de fato necessita, nós 

tivemos uma lógica no Brasil de muito tempo em que alguns grupos se 

apropriavam do estado, se beneficiavam do estado, enriqueciam com o estado 

e a população não recebia nada em troca, eu gostaria de falar de um 

comentário de um jornalista e esse jornalista é jornalista de uma empresa 

jornalística muito importante do Rio Grande do Sul e que falou seguinte, que a 

culpa dos acidentes que nós temos nas estradas hoje é porque qualquer um 

vai lá e financia um automóvel e qualquer um tem carro, qualquer um pode 

viajar e por isso que a nossas estradas estão intransitáveis, na minha opinião 

esse comentário é um comentário muito preconceituoso porque eu penso que 

todo mundo deve ter direito a ter uma casa para morar, ter direito à moradia, 

ter direito ao estudo de qualidade, ter direito a um trabalho, ter direito a um 

automóvel, ter direito a férias para descansar e até pouco tempo atrás esse 

era o direito de poucas pessoas e hoje felizmente com o crescimento do 

Brasil, com a distribuição de renda nós temos mais pessoas conseguindo fazer 

isso que eu penso que deveria ser o direito de todas as pessoas no Brasil 

fazerem isso e não a apenas algumas, então nós temos esse tipo de discurso 

preconceituoso para que o estado só beneficie alguns e o estado deve 

beneficiar os menos favorecidos e felizmente nós temos esse projeto que nós 

vamos continuar a defender que é o projeto da nossa candidata Dilma que 

com certeza vai ser vitorioso porque seria uma pena o Brasil frear esse 
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desenvolvimento que está tendo hoje em dia. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. Cumprimentou de 

estilo, disse: Eu também quero falar no meu espaço, é brabo vir aqui falar que 

não está bom e que não sei o que de pessoas que têm ciúmes não 

impressionadas de obras porque esta obra que está sendo feita aqui é porque 

uma administração que fez o que precisava para conseguir, é a segunda do 

estado, eu estive no gabinete do Marcon quando nós pedimos dinheiro para 

ele acompanhar nós no ministério da educação e ele falou que não tinha 

dinheiro, mas esta obra aí vai ser uma coisa muito linda com outra obra de 

onze andares do lado, vai ficar muita gente impressionada, e digo mais os 

vereadores deixaram em estudo um projeto, que eu só voto se dá empate, e 

ainda usa a tribuna para falar sobre doar só que não vai acontecer como 

aconteceu no passado quando nós doamos prédios e máquinas e sumiram, 

doamos terreno e venderam, teve vereador que tentou na época se posicionar 

contra o projeto e não conseguiu, é fácil vim achar defeito e desculpa de uma 

administração e falar que tem que mudar o prefeito, mas as notícias de hoje o 

que falam da Petrobrás, quanto dinheiro poderia estar sendo investido no 

nosso país por causa da Petrobrás, quem que está a pessoa mais rica do país 

hoje, filho de quem, então é fácil jogar pedra, mas tem que olhar que tem 

vereador que sita depois eu falo se nós fizemos no passado não podemos 

copiar, mas tem que olhar. Eu agradeço os vereadores que estiveram lá junto 

com nós e essa reportagem eu ganhei e passo para vocês os parabéns pelo 

ato que foi feito lá com o prefeito e todos os vereadores se admirando e se 

impressionando desta obra, meus parabéns para vocês estiveram lá e que do 

que nós fizemos e também fiz e passo já que falei com o senhor prefeito que 

estendi o nome de vocês que nós doamos o dinheiro que sobrará no poder 
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legislativo já para o executivo porque está sendo gasto o dinheiro e o FPM e 

essas coisas aí diminuiu sessenta setenta por cento e nós vamos fazer o 

possível para diminuir gastos e vocês já notaram hoje para que alguém no 

futuro, estudantes e jovens, saibam aproveitar. Era isso então, meu muito 

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

n° 054/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito e suplementar, 

apontar recursos e dar outras providências"; 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 pela Secretária. 

 
 
 
 
RENATO LUIZ ZANATTA                 SILVANA MARIA TRES CICHELERO                           

           Presidente                                                  Secretária 


