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ATA 1066 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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, MARIA TEREZA CHITOLINA, 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° 275/2015 do Executivo Municipal que encaminha o 

projeto de lei de n° 053 de 2015; 02) Oficio n° 282/2015 do Executivo 

Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 054 e 055 de 2015; 03) 

Indicação n° 06/2015 da Bancada do PMDB, que seja construído novos 

abrigos escolares no Município de Rondinha; 04) Indicação n° 07/2015 da 

Bancada do PMDB, que o Poder Público Municipal de Rondinha reavalie, a 

partir do ano de 2016, os recursos destinados a AREU (Associação 

Rondinhense de Estudantes Universitários); 05) Projeto de Lei Municipal n° 

053/2015 que, "Estima a receita e fixa a despesa do município de Rondinha-

RS para o Exercício Financeiro de 2016"; Ficou em Estudo. 06) Projeto de Lei 

Municipal n° 054/2015 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 

despesas com o Clube União de Rondinha e dá outras providências"; Ficou em 

Estudo. 07) Projeto de Lei Municipal n° 055/2015 que, "Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a dar destinação correta aos bens inservíveis do 

Patrimônio Municipal e dá outras providências". Passou-se então para o 

Grande Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador 
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JUNIOR PEREGO. Cumprimentou de estilo, disse: Primeiramente, eu queria 

falar da aquisição da nova escavadeira hidráulica, no valor de R$ 329.340,0. 

Recurso conquistado através do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, dinheiro vindo do Governo Federal, com uma pequena 

contrapartida do município. Então, acho que não se deve só criticar o governo 

federal, mas também, levar em conta o que esta sendo feito de bom. Também 

quero falar do projeto de Lei Municipal n.° 54 que autoriza o poder executivo 

municipal a efetuar despesas com o Clube União de Rondinha e dar outras 

providências, projeto este que ficou em estudo. Sou a favor deste projeto, 

mas acho que o Clube União está sendo muito pouco usado para a prática de 

esportes, pois o CMD está abandonado. Estava acontecendo um campeonato 

de futebol sete que parou por incompetência do secretário. Acho que a 

administração deve tomar alguma providencia, pois já vimos isto na secretaria 

de obras, quando tivemos secretários demitidos por falta de competência. Eu 

acho que o secretário Mauro não está desempenhando um bom trabalho, só 

está vindo pra cá para receber seu salário, não está fazendo nada. Cadê os 

campeonatos de futebol? Cadê as escolinhas? Secretário este que nem seus 

carros não tem placas em Rondinha, não contribui em nada para o nosso 

município, somente aproveita. Também quero fazer um pedido ao secretário 

de obras, que seja recuperada a estrada da Linha Gramado, Fita Velha e 

Carregueta, pois está em péssimas condições, quase não da para passar a pé, 

isto é uma vergonha. Também quero pedir que seja recuperada a pinguela 

que da acesso a propriedade do Senhor Antonio Taparello na linha onze, pois 

quando o rio aumenta, devido ao excesso de chuvas não tem como passar. 

Quero falar sobre ponte que foi feita na entrada para a Linha Onze que depois 

de vários pedidos feitos aqui, finalmente foi feita. Por que demorar tanto 
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tempo para realizar o serviço? O vereador Renato Zanatta, constuma vir na 

tribuna parabenizar secretários, acho que não é o papel de vereador, puxar 

saco de secretariado, pois estão sendo pagos com dinheiro do povo para 

trabalhar. Também diz, que temos um grupo de funcionários unidos, concordo 

com isso, mas talvez sejam tão unidos de tantos que tem, talvez ao caibam 

nas salas, por isso são tão unidos. Diga-nos vereador Zanatta, quantos são os 

funcionário deste cabide de emprego que é a nossa prefeitura? O povo quer 

saber. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA 

TEOFANE MICHIELIN PEDON. Cumprimentou de estilo, disse: 

Primeiramente quero cumprimentar a presidenta desta casa assessor jurídico, 

colegas vereadores, dar as boas-vindas a colega vereadora Maria Tereza, a 

professora Verediana Finato que nos prestigia nesta sessão com seus alunos 

do quinto ano da Escola Municipal Schramm  para assistirem uma sessão da 

câmara e compreenderem como é o trabalho que um vereador, fico muito 

contente em ver vocês aqui. Foi uma iniciativa muito boa desta professora, 

para que os alunos possam entender qual é o papel do vereador perante a 

sociedade do nosso município. O que é um Vereador. O Vereador é o 

representante político do cidadão. Ele é eleito para um mandato de quatro 

anos. Seu lugar de trabalho é a Câmara Municipal. Tem seus gastos 

controlados e executa várias funções. Fiscaliza o Poder Executivo Municipal, 

faz projetos de lei, conversa com a comunidade e defende os interesses da 

população no plenário. São eleitos por partidos políticos e devem seguir as 

idéias de seu partido e as regras da Lei Eleitoral. O que fazem os Vereadores. 

Os Vereadores aprovam leis e desempenham diversas funções na Cidade, 

fiscalizam as ações do Governo Municipal, Executivo, para garantir que a 

máquina pública funcione bem; cobram ações que deixaram de serem feitas 
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na Cidade, necessárias ao cidadão; ajudam ao cidadão a obter serviços 

públicos, indicando, orientando e prestando informações. Todas as funções 

dos Vereadores são essenciais para uma Cidade funcionar. Todos os dias, 

várias pessoas se dirigem aos gabinetes em busca de auxílio, de orientações, 

de informações e de prestação de serviços públicos. Algumas vezes 

apresentam denúncias sobre o não-cumprimento de um serviço público, por 

exemplo. Nessa hora, o Vereador entra em contato com a autoridade 

relacionada a esse serviço, em busca de uma solução. A população também 

procura o Vereador porque tem interesse na criação de uma determinada lei, 

que pode ser encaminhada pelo Vereador para que seja apreciada pela 

Câmara. Hoje, porém, a situação está mudando. A população tem tomado 

consciência das legítimas obrigações do vereador, exigindo dele uma 

participação mais efetiva junto à sua comunidade. Os cidadãos já sabem, por 

exemplo, que asfaltar e sanear é obrigação do poder executivo, do prefeito, 

cabendo ao vereador indicar e fiscalizar. O vereador é o legislador mais 

próximo do cidadão, uma vez que o deputado estadual se desloca para a 

capital do Estado, e o deputado federal e o senador ficam ainda mais 

distantes, em Brasília. Em virtude desta proximidade, o vereador é o mais 

cobrado no atendimento dos anseios e necessidades dos munícipes que, 

quase sempre, são problemas relacionados à competência do Poder 

Executivo.  É seu direito e dever cobrar do vereador uma atitude de modo a 

apresentar proposições e sugerir medidas que visem o interesse coletivo, a 

usar a palavra de autoridade constituída em defesa do município e de seus 

habitantes, Participe, sugira, debata. Cobre de seu vereador uma posição de 

real legislador e de fiscal dos poderes. Os cidadãos já sabem, por exemplo 

que asfalta e arrumar estradas é obrigação do poder executivo, do Prefeito 
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cabendo ao vereador indicar e fiscalizar. Os verdores são responsáveis pela 

aprovação das leis, que são sancionadas pelo prefeito, por isso que muitas 

vezes quando não somos de acordo com a lei, nós vereadores podemos votar 

contra ou a favor. Para uma lei ser aprovada ela deve ter a maioria dos votos 

caso contrário essa lei não pode entrar em vigor. No dia treze de novembro de 

dois mil e quinze o prefeito municipal Ezequiel Pasquetti assinou o contrato 

para a aquisição de mais uma escavadeira Hidráulica. O valore da máquina 

adquirida alcança o valor de trezentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta 

reais através de recursos e através de projetos encaminhados ao Ministro da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento com uma pequena contrapartida dos 

cofres públicos, é mais uma recurso conquistado do Governo Federal. Era isso. 

Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES 

DA SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Quero dar os parabéns para toda 

a comunidade de linha Tunas pela realização da festa e Romaria em honra a 

Nossa Senhora da Saúde no ultimo dia 21 de novembro, pela belíssima festa 

que teve em nosso município, parabenizar a toda a equipe que organizou, 

onde tiveram pessoas de vários lugares do pais presentes. Na festa esteve 

presente o deputado Federal Dionilson Marcon que havia comentado em rede 

nacional sobre o evento. Quero agradecer a todos que se dedicaram para 

organizar esse belíssima romaria, e eu como vereador quero agradecer 

principalmente o nosso deputado federal Dionilson Marcon por participar deste 

evento, porque ele é deste município, e destacar a importância de ter um 

deputado próximo da gente, não como outros que só aparecem de quatro em 

quatro anos. O deputado Marcon que se fez presente nas festividades e que 

trouxe recursos para aquela comunidade, como a praça de alimentação que 

foi muito bem vinda e ajuda em muito os romeiros que vem neste dia, um 
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recurso de cento e vinte e cinco mil reais resultado de emenda parlamentar do 

nosso deputado. . Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 

MARIA TEREZA CHITOLINA. Cumprimentou de estilo, disse: Aos jovens 

que estão assistindo e os alunos junto com a professora Veridiane Finatto. 

Acredito que a professora já tenha comentado com seus alunos sobre os 

poderes executivo e Legislativo e o que faz e compete ao vereador. Quero 

parabenizar a comunidade de linha Tunas pela bela festa, muita organização 

tanto por parte religiosa como social. Quero justificar a construção de abrigos 

escolares que podem atender toda a coletividade, a referida indicação refere-

se a instalação de abrigos em acrílico, com bancos de madeira, instalados em 

frente aos colégios Conde D´Eu, praça Padre Eugênio e saída para Sarandi, 

num total de quatro. Justifico a indicação que o poder público Municipal 

reavalie a partir de dois mil e dezesseis, os recursos destinados a AREU, tendo 

em vista que saem diariamente do nosso município, vários universitários para 

os municípios de Passo Fundo, Carazinho e Sarandi e sabendo que os custos 

mensais aumentaram, sendo que os alunos enfrentam dificuldades com o 

custeio das viagens. Foi encaminhado também uma solicitação ao Deputado 

federal Darcisio Perondi de recursos para a construção de espaço para piscina 

térmica para a terceira idade, no valor de duzentos e cinquenta mil reais, este 

recurso seria uma emenda parlamentar do deputado para a nossa 

comunidade. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

RENATO LUIZ ZANATTA Cumprimentou de estilo, disse: Eu queria falar, o 

vereador Perego, meu amigo, é fácil ser oposição e achar algum problema em 

alguma secretaria, mas eu estava vendo que o nosso município está de 

parabéns porque campeonato, futebol, professor, campeonato de alunos, de 

bola, de bochas é importante, mas o nosso município, a administração 
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municipal está o povo, a comunidade de Rondinha e eu acredito que poucas 

administrações passadas, eu vou falar de duas ou três, existiam um grupo de 

administradores e funcionários das secretarias exemplar como essa, por que, 

com o que está acontecendo no país e gostaria que os alunos, jovens, 

crianças não assistisse a televisão, não assistisse às notícias porque cria uma 

imagem de um vereador municipal por causa da ladroeira que está tendo no 

país fica uma imagem que tem que entrar na política e tem que estar 

roubando. A polícia federal está fazendo um trabalho que é exemplo pro nosso 

país, tanto é que hoje andou prendendo o exemplo do senador do PT, que é 

uma verdade, tem que dar os parabéns para quem autoriza, o senador 

Delcidio do Amaral preso e mais gente presa ontem, amigo íntimo do lula e o 

país vai indo, o se vêem uma draga é dinheiro federal, quantas dragas 

poderiam vir, quanto dinheiro para os hospitais como o deputado Covatti 

liberou essa semana poderia vir, é verdade, mas tem uma administração e um 

administrador e prefeito local que sabe buscar dinheiro federal aonde o PT 

manda e os outros municípios vem copiar aqui, como que tu consegue 

prefeito, ontem assinaram um projeto de mais de um milhão de asfalto, quase 

dois milhões, carro novo, tu vai buscar aonde este dinheiro, é um projeto de 

um administração, de um secretariado que sabe buscar o dinheiro, então, 

crianças não copiem da televisão a imagem que os vereadores de Rodinha 

tem, que os prefeitos de Rondinha tem sobre como que está andando o país, 

o nosso país é um país exemplo e o PT que está aí acabou há poucos dias em 

um país vizinho, perdeu, na Argentina, caiu, coitado quando outro presidente, 

outro partido, assumir este país para ver o que que vai pegar, a gente fica 

vendo aí manobras para não cair, para não tirar o fulano e deixar. Para 

finalizar eu quero dizer para o meu amigo Junior se está ruim as estradas, 
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concordo, não é só aqui, é em todos os municípios, mas temos um novo 

secretário de obras então como o senhor falou que está fazendo o possível 

com o dinheiro que tem não está parando nada, praticamente o nosso 

município não parou, e dizer que no tempo do PT tinha buraco dentro da 

cidade que nem conseguiram tapar, ontem foi tapado, chegou aqui asfalto 

para tapar buraco, isso aí tem que dar os parabéns para o prefeito municipal e 

para o secretário municipal e para quem está ajudando o bem desta 

administração, desculpa jovens e alunos que vocês não vieram aqui para ouvir 

isso, mas é a realidade, é fácil vir aqui ler coisas bonitas que está acontecendo 

com o PT, libera dinheiro, libera, mas tem que saber ir buscar, a prova é que 

os municípios da região quando não parou na sexta, faz turno único a o nosso 

município está aí, e eu acho que como esta não pode mudar porque vai 

piorar. María Tereza quero que desejar boa sorte pelo trabalho que você fez, 

te esperamos novamente daqui uns dias e te parabenizar o trabalho que você 

fez e tenta fazer e tomara que o ano que vem o dinheiro que você pediu se 

concretiza e seja realizado. Era isso. Meu muito obrigado. Meu muito 

obrigado. Com a palavra a Vereadora MARILÂINE DE MORAES. 

Cumprimentou de estilo, disse: Dando sequência a trama cênica iniciada no 

ano de dois mil e quatorze, neste ano as apresentações das oficinas culturais 

e artísticas do município serão concentradas novamente em uma só 

apresentação. Nos dias quatro e cinco de dezembro, teatro, dança, música e 

outras artes subirão ao palco em Rondinha, buscando levar alegria, 

conhecimento e cultura a população regional. As apresentações do espetáculo 

irão ocorrer no Clube União, nos dias quatro e cinco de dezembro para a 

população municipal e regional. No dia quatro, as apresentações serão 

destinadas ao público local e regional, nos turnos da manhã, tarde e noite 
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com sessões oito e trinta, quatorze e trinta e vinte e trinta. Escolas e demais 

grupos do município e de toda a região estão convidados a prestigiarem esse 

grande espetáculo cultural apresentado por alunos e coordenadores de 

oficinas culturais e profissionais das artes. No dia cinco de dezembro, sábado, 

irá ocorrer somente uma apresentação no turno da noite as oito e meia a qual 

será destinada a toda população. O espetáculo é destinado ao público a partir 

dos nove anos. A entrada em todas as sessões é gratuita. O Espetáculo é uma 

produção da Administração Municipal de Rondinha, esperamos que todos 

prestigiem esse grande evento. Convido a todos para a doação de sangue em 

Passo fundo no próximo dia doze de dezembro, quem se disponibilizar poderá 

deixar o nome na Secretaria da Saúde. Era isso. Meu muito obrigado. Passou-

se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 055/2015 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar destinação correta aos bens 

inservíveis do Patrimônio Municipal e dá 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 


