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ATA 1053 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezenove horas, 

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

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores EDUARDO ZORZI, 

JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, MARFISA MICHIELIN 

PEDON, 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) 

Oficio n° 121/2015 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de 

n° 23 de 2015; 02) Oficio n° 122/2015 do Executivo Municipal que retira de 

pauta o projeto de lei de n° 13 de 2015; 03) Projeto de Lei Municipal n° 

19/2015 que, "Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente, sanções decorrentes, 

cria as taxas de serviços ambientais, institui seus valores, e dá outras 

providências" que fica em estudo; 04) Projeto de Lei Municipal n° 23/2015 

que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito especial, incluir no PPA e na 

LDO, suplementar 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: Quero hoje num primeiro momento 

parabenizar a comunidade da Fita Velha pela belíssima festa realizada no 

último dia dez, agora com um espaço mais amplo na reforma e ampliação do 

salão que conquistada através da emenda do nosso deputado Marcon, 

dinheiro do governo federal. Quero falar um pouco também referente há eu 

ter ido nesta festa sobre a estrada, que tanto se fala em estrada, que estão 

conservando as estradas, eu não ouvi isso, pois saí daqui até a Fida Velha e só 

vi estradas em péssimas condições e o trajeto da comunidade da Fita a Velha 
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até o asfalto mais parece um carrerro de periá do que uma estrada, não vi 

nada de estrada boa naquela região, então o secretário de obras falando de 

boca cheia que as estradas estão boas e estão sendo recuperadas, não estou 

vendo isso. Também quero fazer um pedido aqui que seja feita a recuperação 

da estrada que dá acesso da linha Lambari até o asfalto na linha araçá 

Santana, pois a mesma está intransitável, o mato tomando conta da estrada e 

buraco na estrada que tem de parar o carro para passar, talvez um dia 

quando este secretário vier de Sarandi para trabalhar em Rondinha ele passa 

por aquela estrada e dê uma olhadinha, fica no trajeto isso, bem lembrado 

companheiro Zico, fica no trajeto de Sarandi para cá e ele pode passar e dar 

uma olhadinha. Também quero fazer um outro pedido aqui, a poucos dias 

estive na linha Binns, a estrada na propriedade do Adir Stivanin até o Deluir 

Bosco acho até que depois que eu estive lá eles passaram com a patrola, mas 

só passaram porque recuperação não foi feita, trechos daquela estrada 

intransitável e naquela mesma comunidade dias e dias botando cascalho para 

uma pessoa ao redor de estrebaria, ao redor do galpão, beirada de açude, eu 

acho que está um pouco errado isso aí, eu não sou contra fazer o serviço para 

essas pessoas, mas então que seja feito para todos e primeiro que seja 

recuperada as estradas, que ele bem gosta de dizer que não faz serviço 

particular porque quer recuperar as estradas, mas eu não estou vendo. 

Também quero, já que estou nesse assunto, deixar aqui um pedido para o 

senhor prefeito, para o secretário de obras e para todo eles, que parem de 

perseguir as pessoas que eu estou sentindo isso na pele, são perseguidores, 

ditadores, gostam de trabalhar para quem votou para eles só, eu sou do PT, 

vou continuar sendo do PT, sempre defendi, estou aqui para defender idéias e 

eu acho que então eles não podem estar me perseguindo por isso, o que eles 
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estiverem fazendo de errado vou estar apontando, é o meu ponto de vista, 

tive umas conversa com secretário de obras, é o meu direito, tive uma 

conversa com secretário de obras e ele me disse que não adiantava ir fazer o 

meu serviço porque eu iria continuar criticando, eu acho que vir aqui apontar 

dezenas de estradas que não são transitáveis não é criticar é simplesmente 

fazer o pedido para ser recuperada, ele me disse também que chamei ele de 

ladrão, mentira dele, eu simplesmente disse que os maiores corruptos que 

estão sendo investigados estão no PP, que é o partido dele, tem corruptos em 

todos os partidos tem, no meu partido também tem gente que estão sendo 

investigados, mas eu acho que quando saiu a lista dos trinta e dois deputados 

que estão sendo investigados não fui eu que puxei a lista, não estou aqui para 

julgar nem para condenar ninguém, só que eu acho que a mídia está 

mostrando e os culpados deverão pagar, então queria dizer para ele, não sei 

se vai fazer o serviço ou não vai, mas eu vou continuar fazendo meu papel de 

vereador ,pois não tô aqui para trabalhar para meia dúzia de pessoas, fui 

eleito pelo povo e quero trabalhar pelo povo. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA. 

Cumprimentou de estilo, disse: A gente tem ouvido muito o pessoal que não 

pode vir assistir a sessão de Câmara, mas que estão usando muito hoje a 

Internet e através dela acompanha o nosso trabalho e o que a gente vem 

realizando no nosso município. Quero comentar também que estivemos alguns 

vereadores, foi feito uma viagem a Porto Alegre em um curso, eu acho que é 

muito importante esses cursos que a gente vem fazendo até para acompanhar 

mais as mudanças nas leis, principalmente quando se trata leis municipais e 

até para nós conseguir desempenhar o nosso trabalho com mais qualidade e 

nós ficar com uma qualificação melhor, eu acho que isso é importante que 
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todos vereadores façam isso, não fui o ano passado os outros anos fui, mas já 

senti que novas leis são criadas e nós temos que fazer o que é de fato lei, 

amparados pela lei a gente está aqui para desempenhar o melhor trabalho 

possível, então o que é de lei e de direito que seja feito, o que é lei que seja 

cumprido e o que é de direito seja cobrado, então nesse ponto o Junior vem 

cobrando, não só porque ele é vereador, mas ele vem cobrando e eu 

acompanhei a obra da casa dele e vi pessoas fazerem pedido para fazer a 

terraplanagem em outras casas bem depois do que o meu colega Junior fez a 

casa dele, e as outras casas estão prontas, já estão morando dentro e o 

Junior continua com a casa dele lá sem poder morar dentro dela, alí tem 

empresário para receber, tem pedreiro para receber porque a obra está 

parada e ela é financiada, eu acho que a administração tem de parar com 

esse hábito perseguidor político e partidário e fazer o que é de lei e de fato o 

direito do cidadão Rondinhense, além de ser o vereador nós temos que 

lembrar que o Junior é um cidadão e que paga impostos em dia. Também 

quero fazer um comentário, estive conversando esses dias atrás com o 

prefeito perguntando para ele porque que ele não está fornecendo para nós o 

pedido de informação do que nós fizemos o ano passado várias vezes e este 

ano a gente fez também no início do ano este pedido de informação que o 

povo já me cobrou novamente se eu consegui ou não, que é que o povo quer 

saber quem são os funcionários que estão trabalhando neste município e qual 

a função de cada funcionário, quanto é gasto em folha de pagamento, eu não 

vou me cansar de vir aqui cobrar isso, pois essa é a nossa função, é fiscalizar, 

é cobrar aquilo que o povo está nos pedindo no dia-a-dia na rua para quem 

acompanha, o vereador tem que vir aqui e ter a coragem de cobrar essas 

coisas do prefeito, diz o prefeito que nós estamos encaminhando de forma 
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errada, será que nós vereadores do PT estamos encaminhando este pedido de 

informação que o povo quer saber quem são os funcionários, quantos 

funcionários foram contratados nesta administração ou é vergonha de mostrar 

para o povo de Rondinha, quais são as pessoas que estão neste cabide de 

emprego que é a prefeitura, está na hora de parar um pouco de se preocupar 

em apenas fazer política para se manter no poder e sim fazer o trabalho para 

o povo de Rondinha, o povo está cansado disso, a gente vê na rádio falar que 

as estradas estão uma maravilha e todos os dias no dia-a-dia as pessoas vem 

reclamar para nós vereadores que as estradas que estão indo para casa ou as 

estradas da lavoura ou a estrada para chegar à casa deles está uma 

vergonha, está uma vergonha de fato quem foi na festa da Fita a Velha como 

o Junior já comentou, teve carro que atolou, até o carro do padre atolou, do 

padre vizinho, isso chega a ser vergonhoso e aí os caras chegam e acham que 

está tudo normal às mil maravilhas, está maravilha para quem está 

empregado, uma ou duas ou cinco ou seis pessoas da mesma família 

empregado neste cabide de empregos que é nossa prefeitura, que fora disso 

não foi gerado um emprego sequer em qualquer tipo de indústria no nosso 

município, está na hora dessa administração criar vergonha na cara, fornecer 

os pedidos de informação que esta casa vem cobrando e que é direito nosso 

vereadores. Era isso então, meu muito obrigado. Passou-se então para a 

ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 23/2015 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal, abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO, 

suplementar e dar outras providências"; 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. 
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MARILÂINE DE MORAES                               EDUARDO ZORZI 

            Presidente                                                 Secretário 

 


