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ATA 1063 

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dezenove horas, 

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

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, 

EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, RENATO LUIZ ZANATTA, SÉRGIO 

ANTÔNIO FORTES DA SILVA E SILVANA MARIA TRES CICHELERO. 

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° 242/2015 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 050 

de 2015; 02) Oficio n° 249/2015 do Executivo Municipal que encaminha o 

projeto de lei de n° 051 de 2015; 03) Ofício de entrega do relatório do 

SARGSUS (Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão) - 2° Quadrimestre de 

2015 e o Relatório de Gestão Municipal referente ao mesmo período - da 

Secretaria Municipal da Saúde; 04) Declaração de recebimento do SARGSUS 

(Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão) do 2° Quadrimestre de 2015 e o 

Relatório de Gestão Municipal referente ao mesmo período da Secretaria 

Municipal de Saúde; 05) Projeto de Lei Municipal n° 050/2015 que, "Dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016"; Ficou 

em Estudo. 06) Projeto de Lei Municipal n° 051/2015 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal, suplementar e dar outras providências"; 07) Projeto de 

Decreto Legislativo n° 03/2015 que, "Dispõe sobre a aprovação da prestação 

de contas do Executivo Municipal de Rondinha referente ao exercício de 

2011"; Ficou em Estudo. Passou-se então para o Grande Expediente, onde o 

primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador JOÃO CARLOS BERTOCHI 
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Cumprimentou de estilo, disse: Eu quero agradecer a presidente que na última 

sessão eu solicitei a ela para fazer um requerimento para pedir um redutor de 

velocidade na nossa BR quatrocentos e quatro próximo aos dois trevos que faz 

ligamento a nossa cidade, a gente sabe do fluxo de carros que passa durante 

o dia nesta BR e sabemos que temos aí o posto das águas e restaurante e o 

restaurante barranco também do Rogério Tedesco, e a gente sabe da quantia 

de carros que entram e saem todos os dias destes dois restaurantes ali, então 

acontecem até poucos acidentes, mas a gente gostaria né, através deste 

requerimento que a gente fosse o DAER para protocolar e pedir que o mais 

breve possível pudesse ser feito um redutor de velocidade e sei lá, quebra-

molas, antes que isso aconteça mais acidentes como já aconteceu. Também a  

gente sabe que está vivendo um tempo muito chuvoso, sabe da dificuldade 

que está tendo a nossa administração e toda elas através de economias, a 

gente sabe que chega ao fim do ano e tem que deixar a nossa prefeitura em 

dia, tem décimo terceiro, mas eu queria fazer um pedido igual ao nosso 

secretário de obras, se fosse possível, a hora que desse uma folgada no 

tempo para fazer um patrolamento na estrada da Cachoeira Branca, Visconde 

e linha Zatti, e aproveitando também eu estive falando com ele nesses dias e 

não foi feito ainda, que quando as máquinas descessem lá que fosse 

cascalhada a residência, a estrada que liga o senhor Jair Jordani que essa 

pessoa também tem que sair cedo da sua residência, trabalha fora, e tem um 

pouco de dificuldade lá quando chove é difícil para ele sair de casa, então 

quando as máquinas fossem lá, não gostaria que fosse especialmente porque 

são longe para se deslocar, mas sei que breve estarão patrolando aquelas 

estradas lá, então que fosse feito um pequeno cascalhamento naquela estrada 

lá e sabemos que lá tem o cascalho bem próximo da sua residência e acredito 



Página 3 de 9 

 

eu que em breve a gente vai estar fazendo isso aí e vamos lá cascalhar a 

estrada dele. Também aproveitar que amanhã é dia quinze, e é o dia do 

professor, quero agradecer e parabenizar todos os professoras, inclusive os 

nossos colegas vereadores, o Pedrini, a Silvana e também a Marfisa e dar as 

boas-vindas a Silvana até tinha esquecido o teu nome quase que está 

voltando com nós assim né, e um bom trabalho e a gente sabe da tua 

capacidade de vereadora e espero que vai ter um bom retorno conosco agora 

e vamos continuar trabalhando. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra 

a Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO. Cumprimentou de estilo, 

disse: Hoje, em primeiro lugar, quero deixar o meu agradecimento  ao colega 

vereador Adair Menin que me substituiu durante este meses eu precisei ficar 

afastada por motivos de saúde, com certeza estivemos muito bem 

representados por ele, muito obrigado então Adair. Como disse o colega 

vereador Bertochi amanhã é comemorado o dia dos professores, o nosso dia, 

Rubem Alves deixa a seguinte mensagem, nos deixou, ensinar é um exercício 

de imortalidade, de alguma forma continuamos a viver naqueles cujo os olhos 

aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra, o professor assim 

não morre jamais, com esta frase do nosso saudoso Rubem Alves gostaria de 

parabenizar a todos os professores, aos meus colegas vereadores que 

também são professoras, a Marfisa e o professor Pedrini que desempenham 

dignamente o seu papel de educar, superando as inúmeras adversidades que 

encontramos neste país que ainda não dá o devido valor a educação e nem 

aos seus professores, como disse Rubem Alves, nós a cada sementinha que 

plantamos na cabecinha dos nossos alunos, na cabeça dos nossos alunos 

maiores, eu falo os pequenos porque trabalho com os pequenos, mas todos os 

nossos alunos são sementes que vão depois germinar, vão brotar e vão ajudar 
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a construir uma sociedade mais digna, mais honesta, um mundo melhor e 

mais amoroso que é o que falta, essas sementes férteis que nós professores 

vamos deixando pela nossa vida afora, então parabéns de novo aos 

professores por este gesto de educar, eu sempre digo que ser professor não é 

para qualquer um, professor tem que ter muita coragem, tem que ter muita 

determinação, muita força de vontade porque não é para qualquer um ser 

professor e não é para qualquer um ser professor no Brasil. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA TEOFANE 

MICHIELIN PEDON. Cumprimentou de estilo, disse: Meu colega vereador 

Renato disse que na sessão passada que administração competente não 

precisa colocar funcionários para a rua, mas não foi isso que aconteceu a dez 

anos atrás, que a administração de vocês fizeram, inclusive vereadores do teu 

partido que aprovaram o projeto para demitir oito funcionários concursados 

com uma justificativa meio estranha, clamor público, quer dizer, o povo estava 

pedindo para demitir nós funcionários, pois sou uma delas, sem contar que foi 

um dos primeiros projetos a entrar em votação quando assumiu o prefeito da 

época Cantoni, será que em dois meses de administração já sabia que não 

tinha necessidades de nossos cargos, mas isso não é verdade, pois no meu 

caso na época estava trabalhando no talão do produtor, eu e o meu colega 

Narciso Fumagali fomos demitidos e no nosso lugar colocaram dois CC 

fazendo o mesmo serviço que o nosso, então contenção de gastos também 

não foi, desnecessidade do cargo também não, quero também te dizer que 

não estamos chorando para voltar a trabalho, a trabalhar, mas sim 

reivindicando os nossos direitos como cidadão e pode ter certeza que todos 

nós vamos voltar e assumir os nossos cargos de cabeça erguida, pois não 

fizemos nada de errado para sermos demitidos, será que a administração 
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economizou esse dinheiro mesmo ou vão ter que pagar todos os atrasados 

desses funcionários, e sem trabalhar desde que o dia em que foram 

demitidos, conhecem o ditado a justiça tarda, mas não falha e se tiverem que 

pagar todos esses atrasados será que a prefeitura economizou mesmo este 

dinheiro. Quero também comentar, como não fiz uso da tribuna na última 

sessão, sobre os dados da avaliação nacional da alfabetização realizada nas 

escolas da rede pública do município de Rondinha, com os alunos do terceiro 

ano do ensino fundamental em dois mil e quatorze nos quesitos leitura, escrita 

e os conhecimentos de matemática no qual os alunos das escolas públicas 

obtiveram excelentes classificação a nível de estado e assim dar os parabéns 

as escolas engajadas para que a nossa educação atinja esse nível de 

alfabetização, isso demonstra que temos bons profissionais, professores, 

direção, coordenadores, empenhados para que nossos alunos atinjam esse 

nível de aprendizado e tenho a certeza de que todos vão continuar a 

desenvolver ótimos trabalhos para continuar neste mesmo nível e até 

melhorar, se os alunos atingiram esse nível na avaliação devemos também dar 

os parabéns a todos os professores que trabalham com esses alunos, pois são 

eles os responsáveis pela transmissão dos conhecimentos no dia-a-dia nas 

escolas, e como amanhã é o dia deles quero deixar aqui a minha mensagem a 

eles, ser professor é muito mais do que transmitir o conhecimento é aquele 

que ensina com dedicação e paciência, é aquele que quebra os nossos galhos, 

aquele que quando está difícil abre um sorriso  e diz, calma você vai 

conseguir, que cada professor seja reconhecido e parabenizado, não só hoje, 

mas todos os dias pois eles são grandes guerreiros, parabéns pelo seu dia 

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

PEREGO Cumprimentou de estilo, disse: Quero primeiramente desejar um 
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bom retorno a nossa colega vereadora Silvana que passou por um problema 

de saúde e que continue desempenhando o seu trabalho. Hoje quero também 

falaram pouco reforçando o pedido do vereador Bertochi, também estive 

passando pelas estradas da linha Zatti, linha Visconde, linha Santa Terezinha 

também em péssimas condições, acho que muito bonito o vereador de 

situação vim aqui cobrar alguma coisa que muito pouco se vê isso, acho que é 

o papel do vereador, só queria pedir e quando fossem fazer esse é 

patrolamento talvez avisasse os morador pra prender as vacas e esconder as 

crianças porque patrola eles não conhecem eu acho, não sabem o que é. 

Também quero falar um pouco sobre certas palavras que o vereador Zanatta 

colocou na última sessão como ele mesmo vem aqui na tribuna falar que o 

microfone aceita qualquer coisa e essas palavras são dele, eu acho que é 

verdade mesmo, pois veio aqui parabenizo o PP, o partido do PP, e somente o 

PP diz que vai trabalhar para sua população, trabalhar para os seus eleitores, 

eu acho que o papel do vereador é trabalhar para o povo, eu estou aqui a 

disposição do povo, de qualquer pessoa que precisar de mim pode a procurar, 

sendo do meu partido ou não do meu partido, isso para mim depois que eu 

assumi como vereador é indiferente e acho que a administração deveria fazer 

o mesmo, para com a marcação que eu tanto venho falando e trabalhar para 

todos né, então eu acho que vim aqui dizer que presta favor sendo funcionário 

público, sendo pago pelo povo, não é prestar favor para ninguém vereador 

Renato, tá trabalhando, tá ganhando o teu salário, acho que tá cumprindo o 

teu papel como funcionário, então não está prestando favor nenhum. 

Também quero parabenizar a diretoria da comunidade do Bairro Aparecida, 

todos os, as pessoas que colaboraram com a festa de Nossa Senhora 

Aparecida no jantar que aconteceu no último dia dez, que sem o apoio da 
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comunidade inteira não se consegue realizar nada, então quero deixar os 

parabéns aqui a todos pelo belo jantar. Também quero parabenizar as 

crianças, que muita gente às vezes esquece das crianças, pela passagem do 

seu dia, dia de nossa senhora Aparecida, dia doze de outubro, dia da criança, 

que é onde tudo começa, e do mesmo modo parabenizar os professores que 

são a base de tudo, sem os professores que começa lá no primeiro ano 

ensinando as nossas crianças não seria ninguém né, então quero deixar os 

meus sinceros parabéns a todos os professores que esses sim merecem  

parabéns e não vim aqui parabenizar a secretaria que está ganhando dinheiro 

fácil para trabalhar e trabalhar pouco, agora os professores sim estão lá 

batalhando duro o dia a dia, sala de aula lutando contra vários problemas as 

vezes mal remunerados então eu acho que esse sim merecem os verdadeiros 

parabéns. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO 

ANTONIO FORTES DA SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Quero 

parabenizar os professores pelo seu dia, dia quinze de outubro o dia dos 

professores, dizer que ser professor hoje é questão de orgulho, coragem e 

dedicação diante da situação que se encontram o dia a dia de cada ser 

humano. Quero também agradecer as pessoas que se fizeram presentes na 

festa em honra a Nossa Senhora Aparecida que foi um jantar junto ao CTG na 

noite de sábado, esse jantar ele teve que ser feito junto ao CTG porque o 

parque municipal vinte e oito de março não tem condições de realizar 

nenhuma festa, nenhuma reunião e nem uma partida de futebol, podem até 

vim aqui manhã alguém vir culpar que não está sendo feito obras porque a 

Dilma não mandou dinheiro e aí eu deixo um ponto de interrogação, cadê o 

grande administrador deste município, fica fácil administrar o município com o 

dinheiro que governo federal manda, fica fácil administrar o município com os 



Página 8 de 9 

 

maquinários que o governo federal manda, não é difícil administrar o 

município com as emendas que os deputados mandam para este município, 

não sei se isso é competência como muitos defendem aqui a questão da 

competência do prefeito que está aí. Com relação ao pedido e ao 

pronunciamento que eu fiz na verdade na sessão passada de que tenho visto 

outros prefeitos de outros municípios fazer demissões de funcionários, demitir 

secretários, demitir os cargos de confiança ou passar o salário de secretários e 

de funcionários e os cargos de confiança pela metade para tentar resolver os 

problemas da crise que não é só do nosso país é uma crise mundial que 

estamos passando, nós temos que reconhecer que estamos passando uma 

crise muito forte neste país eu acho que será superado e tiramos bom 

proveito diante da crise que está aí futuramente. Quando falo em demitir 

funcionários eu não falo em demitir aquele cidadão que está varrendo rua, 

aquele cidadão que está abrindo valeta, aquele cidadão que está trabalhando 

de verdade e de fato com maquinário ou caminhão ou no dia-a-dia com uma 

equipe por exemplo com uma equipe de obras, eu falo de cargos de confiança 

em que não há a necessidade de estar neste cabide de emprego que é essa 

prefeitura e não precisa ser muito inteligente e não precisa ter muita visão 

para perceber que tem pessoas se tropeçando, tem pessoa sobrando, tem 

pessoas carregando folha de papel na mão porque não tem o que fazer, se 

encontrar um de nós vereadores nesse saguão ou nessa prefeitura ou em 

outros ambientes foram alugados, ficam com vergonha de olhar para nós 

vereadores, é deste que eu estou falando, é dessas pessoas que não fazem 

nada, que ficam dando voltinhas com carro público e quando falo de carro 

público eu acho que a administração deveria colocar um adesivo grande para 

identificar esses carros públicos que são da prefeitura e que estão andando 
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com dinheiro público, é disto que eu estou falando, eu não estou falando de 

demitir trabalhador, eu estou falando em demitir quem está apenas com o 

cargo, quem está apenas empregado e não com trabalho, com o emprego é 

desses que eu falo. Quero aproveitar para fazer um pedido também com 

relação as estradas, estive andando nesses dias no interior fazendo visita e 

conversando com as pessoas e no dia de hoje visitei a comunidade de linha 

São Valentim, para a minha sorte e fui de moto porque se fosse de carro não 

teria condições de passar e chegar até a casa dos Pasini, tem um atolador não 

é grandes coisa, acredito que com três ou quatro cargas de cascalho se 

resolva o problema, mas próximo dali vi uma encruzilhada, vi uma casa 

abandonada de um ex-morador que vendeu para não sei quem, com cascalho 

tudo ajeitadinha, ali a gente vê as diferenças e quem quiser ir olhar e está lá 

para ver, ali tu vê as diferenças, é disso que eu falo, se nós pagamos imposto, 

se nós defendemos o município que seja dado o povo de Rondinha o que é de 

direito a eles, a todos e não a pessoas de partidos. Passou-se então para a 

ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 051/2015 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal, 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. 

 
 
 
 
 
 
MARILÂINE DE MORAES                               EDUARDO ZORZI 

            Presidente                                                 Secretário 


