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ATA 1064 

Aos vinte e sete 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° 266/2015 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 052 

de 2015; 02) Pedido de licença do Vereador Edmilson Pedrini aprovado pela 

mesa diretora; 03) Projeto de Lei Municipal n° 050/2015 que, "Dispõe sobre 

as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016"; 04) Projeto 

de Lei Municipal n° 052/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal, 

suplementar e dar outras providências"; 05) 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". Passou-se então para 

o Grande Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador 

EDUARDO ZORZI Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente gostaria de 

dar as boas vindas à colega Silvana, que ela possa desempenhar da melhor 

forma o seu trabalho nesta casa e também parabenizar pela passagem do dia 

dos professores no dia quinze de outubro, já que não fiz uso da palavra na 

última sessão, desta forma também parabenizo a presidente desta casa a 

vereadora Marilâine onde eu tive a honra de no dia vinte de outubro 

juntamente com ela e com o vereador Zanatta participar da entrega do prêmio 



Página 2 de 4 

 

no Ministério Público na cidade de Porto Alegre, a nossa Câmara de 

Vereadores foi condecorada pelo Tribunal de Contas com o prêmio Boas 

Práticas de Transparência na Internet que faz parte da campanha  

Transparência Faça Essa Ideia Pegar, a Câmara municipal ficou em sétimo 

lugar geral e em segundo lugar na categoria de municípios com até dez mil 

habitantes, é o segundo ano consecutivo em que a Câmara recebe este 

prêmio, nesta campanha são avaliados critérios estabelecidos na lei de acesso 

a informação, os quatro principais são os registros de despesas e informações 

sobre licitações, seus editais e resultados, informações sobre os contratos 

realizados e pedidos de informação por meio da Internet, no ato da premiação 

ressaltou-se a importância deste prêmio pois a transparência é uma das 

principais armas que a justiça tem para combater a corrupção, apenas quinze 

por cento dos municípios gaúchos foram premiados, ou seja, apenas setenta e 

seis municípios prestam contas de seus gastos para a população de maneira 

democrática, portanto este prêmio é motivo de orgulho para nós vereadores e 

deve ser também para a população Rondinhense que pode acompanhar de 

perto tudo o que acontece com o dinheiro público que passa pela Câmara de 

Vereadores, então, fica aqui os meus parabéns a todos que de alguma forma 

contribuem por este trabalho, ao Giancarlos que é quem cuida do nosso site 

também fica aqui o meu agradecimento e vamos trabalhar direito para que no 

próximo ano a gente conseguir novamente este selo. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA 

Cumprimentou de estilo, disse: Também quero desejar uma boa volta para a 

colega vereadora Silvana que regressou, que estava com problema de saúde, 

desejo melhoras e também quero agradecer e parabenizar o suplemente 

vereador Menin que assumiu, também mostrou que é capaz de assumir uma 
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cadeira no legislativo e parabenizar também mais uma vez, mais um ano a 

nossa Câmara que se destacou pelo Tribunal de Contas, estive presente com a 

presidente e dizer que a nossa Câmara perante os municípios da região 

novamente ficou em primeiro lugar. Essa semana tivemos um problema de 

chuva e enchente e eu estava ajudando as pessoas aonde passava e estava 

na frente da residência de uma família e a senhora me abordou vindo 

conversar comigo e dizer que, aonde é que está o prefeito, vereador, aonde é 

que está o Ezequiel, chama ele aí, eu disse para ela a senhora sai daqui que a 

senhora vai cair dentro do rio e depois o prefeito vai ser o culpado que a 

senhora vai cair dentro do rio e a água vai levar embora a senhora, e disse 

também, aonde é que está o dinheiro que era para vir para o nosso município 

que alguém não está mandando, a nossa presidente, que todo mundo ouve e 

ouve falar que cortou o ICMS para os municípios, e estava assistindo nesses 

dias que o nosso município graças a Deus ainda não precisou financiar a folha 

de pagamento, estão fazendo de tudo para conseguir pagar a nossa folha em 

dia e também para nós conseguir pagar o décimo, e essa senhora então que 

veio falar comigo, ela já tem uma idade mesmo que não sabe o que está 

falando porque se nós temos um prefeito que tem que estar aí, parecem ele 

que manda chover e faz chover quanto quer, e o nosso município graças a 

Deus o que aconteceu neste pequeno problema aí foi uma enchente pequena 

que só aconteceu sujeira em certas ruas da cidade, e dizer que a barragem 

dentro de poucos dias, não vai demorar um mês eu acho, já vai estar sendo 

licitada e se não conseguir o dinheiro federal o nosso prefeito vai fazer a 

barragem sim que será a solução, então no nosso município. Quero 

parabenizar e agradecer o trabalho da secretaria de obras que ficou ao meio-

dia trabalhando direto, todos funcionários, e a todos os funcionários que 
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colaboraram neste dia que houve a enchente. Era isso. Meu muito obrigado. 

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

050/2015 que, "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 

Financeiro de 2016"; Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal 

n° 052/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal, suplementar e dar outras 

providências"; Aprovado por unanimidade. 03) 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"; Aprovado 

por cinco votos a favor e três votos contra. 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 


