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ATA 1076 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, 

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

MARIA TRES CICHELERO os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, 

EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, MARILÂINE DE MORAES, 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° 

085/2016 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 12, 

13, 14, 15, 16 e 17 de 2016; 02) Resolução n° 01/2016 que, "Dispõe sobre o 

Projeto A Câmara na Comunidade"; 03) Resolução n° 02/2016 que, "Autoriza 

o Poder Legislativo a mudar o dia da 1° sessão ordinária do mês de abril de 

2016"; 04) Projeto de Lei Municipal n° 12/2016 que, "Autoriza o Executivo 

Municipal firmar contrato com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

- APAE - Sarandi"; 05) Projeto de Lei Municipal n° 13/2016 que, "Autoriza o 

Município a receber imóveis através de cessão de uso"; 06) Projeto de Lei 

Municipal n° 14/2016 que, "Autoriza o Município a receber imóveis através de 

cessão de uso"; 07) Projeto de Lei Municipal n° 15/2016 que, "Autoriza o 

Município a receber imóveis através de cessão de uso"; 08) Projeto de Lei 

Municipal n° 16/2016 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"; 09) 

Projeto de Lei do Legislativo n° 07/2016 que, "Autoriza o Poder Legislativo 

Municipal a doar equipamento próprio para a Escola Municipal de Educação 

Infantil Professora Eida". Passou-se então para o Grande Expediente, onde o 
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primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO 

Cumprimentou de estilo, disse: Hoje eu quero fazer um breve comentário 

sobre o que movimentou toda a mídia nestes últimos dias que foi o processo 

de impeachment da presidente Dilma. Eu andei acompanhando bastante, mas 

vi que muita coisa sem fundamento foi dita por muitos deputados, deputados 

vagos sem conteúdo nenhum, gente que não sei por que motivo ta lá, e vejo 

também que o processo que foi votado por deputados na grande maioria 

deles corruptos e votaram um processo onde dizem que houve um crime, mas 

até agora não foi provado se houve crime ou não, então estive analisando os 

fatos e os acontecimentos após a votação em nosso município também, gente 

comemorando o impeachment da presidente Dilma, sei lá se tem motivo para 

comemorar, eu costumo comemorar quando eu ganho alguma coisa, não sei 

se essas pessoas, muitas delas até jovens se beneficiando de programas do 

governo federal, do governo Dilma, do governo Lula, pessoas aí andando com 

carro financiado com juro barato pelo governo Dilma, não sei se é a 

comemoração um motivo para comemorar este processo de impeachment ou 

talvez a coisa pode piorar muito mais. Eu acho assim, que essas pessoas que 

foram para a rua, eu falo no meu município porque a gente vive uma 

realidade aqui muito próxima, essas pessoas que foram para a rua foram 

soltar foguete em ponto estratégico em frente casas, em frente uma casa, em 

frente a outra casa com crianças dormindo, bonita comemoração, se reúnem 

num ponto e faz a tua festa, se tivesse ganhado alguma coisa, mas é uma 

vergonha o que foram comemorar, cada um faz o que quer da vida, eu só 

quero deixar o meu breve comentário, e eu gosto sempre de expressar a 

minha opinião, eu acho que essas pessoas aí elas ainda vão ouvir muito falar 

deste processo, vão ouvir muito falar do PT e do governo Dilma, pois vai ficar 
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marcado na história, elas mesmas vão sentir na pele. Hoje andei conversando 

com muitos agricultores inclusive do interior e do PP que estão muito triste 

com a saída do governo Dilma pois foram muito beneficiado, a saída em breve 

momentânea, porque ainda não saiu na verdade porque tem que passar pelo 

senado, mas o processo está decorrer né. Então, só o recado que eu quero 

deixar a essas pessoas que quando ganharem alguma coisa comemorem caso 

contrário, ofenderam pessoas de Rondinha, discutiram na rua com pessoas de 

bem, não sei se isso é o correto, que fica na consciência de cada um. Era isso. 

Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA TEOFANE 

MICHIELIN PEDON Cumprimentou de estilo, disse: No último dia treze de 

abril estive em Porto Alegre juntamente com a vereadora Silvana, presidente 

desta casa, e a diretora do centro estadual de educação básica e Conde D´Eu, 

a professora Taciana Calza, acompanhadas do assessor do deputado estadual 

Eduardo Loureiro do PDT, Marcio Bossa de Oliveira, e em audiência com o 

secretário estadual de educação o senhor Vieira da Cunha, na oportunidade 

tratou-se de assuntos de interesse da escola em especial do pedido de 

abertura de turmas de Eja, educação de jovens e adultos, para o atendimento 

de pessoas que não conseguiram concluir seus estudos no ensino fundamental 

ou médio na idade escolar. Segundo o secretário Vieira da Cunha esse pleito 

receberá uma atenção especial para que se efetive, na qual deixou claro que 

vão se empenhar para a reabertura do Eja em nossa cidade dando 

oportunidade a todas aquelas pessoas que não puderam concluir o seu 

ensino. Em seguida, juntamente com o secretário, teve-se a oportunidade de 

conversar diretamente com a responsável do setor pessoal da Seduc, deixa-se 

aqui o agradecimento ao secretário da educação senhor Vieira da Cunha e sua 

equipe que tão bem nos receberam e atenderam. Ontem teve votação, onde a 
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Câmara dos Deputados aprovaram a abertura do impeachment da presidente 

Dilma, é uma vergonha onde a maioria dos deputados diziam, pela minha 

família, pelos meus filhos, pela minha cidade, mas esqueceram de dizer pelos 

meus eleitores que foram eles democraticamente eleitos pelo povo e agora 

estão votando contra uma presidente eleita pelo povo, contra a democracia e 

derrubar uma presidente associando-se para isso ao que há de mais corrupto 

na política brasileira o deputado e Eduardo Cunha. Aqui teve muitas pessoas 

comemorando o impeachment da presidente, mas esqueceram que é quase 

doze anos que governam aqui e os únicos recursos que vem para o município 

é do governo federal, patrolas, ônibus, retro-escavadeira, escola de ensino 

fundamental, caminhões, ambulâncias, implementos para a patrulha agrícola, 

asfalto, entre outros. Quais são as obras dessa cidade realizadas com recursos 

próprios, não são capazes de colocar os tubos da canalização da sanga da rua 

João Scorsatto onde disseram na campanha como promessa que seria 

canalizada logo e já se passaram quase quatro anos e nada de fazer, os 

moradores continuam esperando, enquanto isso cada vez que chove fortes ela 

vai passear pelos terrenos particulares fazendo estragos, tenho certeza que se 

fosse no terreno do prefeito já teria resolvido o problema. Para encerrar quero 

agradecer quem foi largar os foguetes em minha casa ontem à noite depois da 

votação que foi uma baixaria, quero dizer que sou do PT, sou honesta, não 

tenho nada a esconder de ninguém, tenho a minha cara limpa, sou 

trabalhadora, sempre disse que dinheiro para mim não é tudo e se fosse por 

mim trabalharia como vereadora também sem remuneração como já trabalhei 

em várias outras entidades sem remuneração, não esqueçam, tem muitos 

valores que dinheiro nenhum pode comprar. Entrei na política por acaso, 

nunca tinha pensado em ser vereadoras, vereadora, mas se o povo me 
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escolheu como representante aqui estou para trabalhar em benefício de todos, 

pois todo cidadão merece ser tratado igualmente, infelizmente não é o que 

acontece em nosso município, se você é do partido da administração seu 

pedido será atendido, caso contrário esqueça que não vão realizar a sua obra, 

sabemos que todos nós pagamos impostos e todos temos os mesmos direitos. 

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

FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo, disse: Na noite de hoje quero 

falar também a respeito da votação de ter ou não ter um impeachment da 

Dilma, falei nesta tribuna que começou uma tentativa de golpe, começou uma 

tentativa de golpe no nosso país no dia vinte e sete de maio de dois mil e 

treze quando começou os manifesto, logo após veio as eleições, diziam que a 

copa não seria boa e logo após vêm as eleições, a copa foi um sucesso, logo 

após vêm as eleições e democraticamente mais de cinqüenta e quatro milhões 

de brasileiros votaram no melhor projeto, por mais que algumas pessoas não 

aceitem, por mais que algumas pessoas não aceitem a derrota, mas querendo 

ou não convivemos em um país democrático e foi escolhido o melhor projeto 

que foi a Dilma como presidente da república. Pois na noite de ontem vi 

muitas pessoas dizendo o porque votariam a favor ou sim ou não, eu gostaria 

de dizer hoje por tudo o que o governo federal, que a Dilma, que o Lula, que 

os partidos aliados que ainda eram aliados ao partido dos trabalhadores fez 

por este país, pela minha casa minha vida eu digo sim, por mais alimento para 

os agricultores eu digo sim, pelo pró caminhoneiro eu digo sim, pelo bolsa 

família eu digo sim, pelas faculdades federais que no nosso país estão sendo 

feitas e pelas oportunidades que os nossos filhos estão tendo de se formar a 

qualquer tipo de médico advogado ou qualquer profissão que seja, pelas 

faculdades federais eu digo sim, pelas escolas técnicas que está ensinando a 
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os nossos filhos e a ter uma profissão e principalmente da área da agricultura 

que os nossos filhos consigam ficar na terra junto com seus pais trabalhando 

eu digo sim, pelas patrolas que vieram em todos os municípios inclusive no 

nosso eu digo sim, pelos caminhão que vieram em todos os município 

inclusive no nosso eu digo sim, pelos ônibus escolares que anda nos quatro 

cantos desse país tu enxerga os ônibus escolares que o governo federal 

financiou para os municípios eu digo sim, pelas dragas eu digo sim, pelas 

ambulâncias que foram distribuídas em todos os municípios através dos 

programas eu digo sim, pela patrulha agrícola que vem nos municípios e o 

nosso município recebeu uma agora a poucos dias através do ministério da 

agricultura com o acompanhamento no nosso deputado Dionilson Marcon que 

está lá no parque de máquinas um caminhão trucado para puxar a silagem, 

uma máquina de fazer silagem, os carroção que veio eu digo sim, por mais de 

quatrocentos e cinqüenta mil reais que foi conseguido pelo nosso deputado 

federal com o nosso governo federal eu digo sim, pelo asfalto que está sendo 

feito na maioria das cidades do nosso país inclusive no nosso município eu 

digo sim. É questão de coerência você chegar e ver, aceito a votação que teve 

ontem como eu disse democraticamente foram os deputados votaram, foi a 

maioria, votaram sim ao impeachment da Dilma e não ao que o povo quer e 

ao que o povo precisa, então eu digo sim a todos esses programas que 

beneficiaram e aqui eu deixo um momento para que as pessoas analisem 

friamente quem não foi beneficiada de uma forma ou outra pelo governo 

federal, quanto filhos de a agricultores, quantas e quantas pessoas estudantes 

se formaram com os programas do governo, pelas creches que foram 

construídas neste país, pelas escolas que estão sendo construídas neste país 

inclusive no nosso município, vi no informativo municipal fotos de algumas 



Página 7 de 13 

 

coisas, alguns benefícios que tiveram a maior parte deles do governo federal, 

por isso tudo eu digo sim, mas digo não ao golpe porque isso não faz parte da 

democracia julgar e condenar alguém sem ter crime, para mim isso é golpe, 

aceito a democracia, mas não aceito o golpe. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI Cumprimentou de estilo, 

disse: Na verdade eu não gostaria de falar sobre este assunto, mas eu acho 

que não tem como fugir, como o vereador Zico colocou, na história deste país 

nós sempre tivemos governos de direita, nós sempre tivemos os grandes 

empresários, os grandes industriais, os grandes fazendeiros mandando no 

Brasil, eu fui agricultor e na época que eu era agricultor colono não era gente, 

colono nem aparecia nas estatísticas e os meus pais continuam na lavoura, os 

meus familiares continuam, mas eu acho que não tem como nós comparar a 

qualidade de vida dos agricultores hoje do que alguns anos atrás, isso é fruto 

de uma mudança nas políticas agrícolas de valorizar o pequeno produtor, de 

valorizar quem produz alimento e eu ainda acho pouco, eu acho que nós 

temos que criar subsídios para quem produz alimentos, para quem está na 

agricultura e para quem produz para as pessoas se alimentarem, para as 

pessoas saciarem as suas necessidades. Me entristece quando eu vejo, como 

eu vi ontem, alguns deputados, e eu digo o seguinte ainda bem que Deus é 

bom e não tem tempo de ouvir asneiras porque certamente alguns deputados 

seriam fulminados por um raio enquanto falavam besteira, deputados que na 

minha opinião são mafiosos, esse congresso que nós temos aí é uma máfia, 

falando em corrupção e eu queria saber qual é o deputado, claro que nós 

temos exceções com certeza, mas qual é o deputado federal que não pagou 

campanha, que não comprou voto e se elegeu usando a máquina, usando o 

dinheiro, usando os recursos vindos de empresas e falando em corrupção, 
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falando isso falando aquilo, então eu acho que tem que ter um pouco de 

coerência e mais me entristece é quando as pessoas que são beneficiadas por 

todos aqueles programas que o meu colega Zico, eu não vou repetir, só vou 

falar de um por exemplo que eu acho importante, prouni que as pessoas que 

não tem condições e vão fazer um curso universitário e tem pessoas que 

escrevem no seu facebook ofensas ao governo e estão lá cursando a 

universidade à custa do governo federal que eu acho justo, mas então tenham 

coerência de admitir que as coisas melhoraram, temos problemas, temos 

problemas, mas então se é para fazer uma reforma vamos fazer uma reforma 

política, uma reforma política para evitar que um partido que porque tem mais 

deputados no congresso nacional tem meia hora na época de programa 

partidária no programa eleitoral, enquanto o outro partido pequeno tem dez 

segundos, se é uma democracia tempo igual para todo mundo, se é para 

derrubar a Dilma vamos derrubar todas aqueles congressistas e todos aqueles 

mafiosos que estão lá, quando falo todos vamos fazer as exceções que nós 

sabemos que tem exceções que tem políticos comprometidos com o povo, 

comprometidos em melhorar a nossa vida e a vida do seu eleitor, mas temos 

um grande grupo de mafiosos, um grande grupo de mafiosos que na minha 

opinião aquilo é uma máfia e tem coragem de chegar no microfone com a 

maior cara de pau e usar o nome de Deus e pior, que nós temos pessoas em 

Rondinha que também são muito atreladas a Deus, mas se puder pisar no 

pescoço do seu vizinho e do seu contrário de partido vai fazer e depois vai na 

igreja rezar, então eu acho que nós temos que ter um pouco de coerência e 

saber que se nós estamos aqui é para tentar o bem comum e tentar nos 

ajudar e tentar resolver os problemas e não prejudicar e tentar de todas as 

formas, se não pensa como ou eu penso não serve, na democracia nós temos 



Página 9 de 13 

 

que ter a clareza que os pensamentos são diferentes, mas isso não nos torna 

inimigos, mas eu ainda acredito que nós tenhamos um país melhor um dia e 

só para finalizar, esse congresso que está aí foi fruto da sociedade, a 

sociedade colocou um congresso mafioso, porque a sociedade tem 

responsabilidade, a sociedade tem a responsabilidade para votar em pessoas 

que não tem compromisso nenhum com a população, compromisso nenhum 

com os interesses da nação, só com interesses particulares ou de alguns 

grupos. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora SILVANA 

MARIA TRES CICHELERO Cumprimentou de estilo, disse: Eu também quero 

colocar um pouco daquilo que estamos fazendo ou podendo até agora fazer 

como vereadores, então nesta última semana estivemos em Porto Alegre, 

como a colega Marfisa já colocou, a diretora do centro estadual de educação 

básica Conde D´Eu a professora Taciana Fiorentin Calza, a Marfisa e eu numa 

audiência com o secretário de educação do estado do Rio Grande do Sul o 

senhor Vieira da Cunha para tratar sobre a possibilidade de abertura de 

turmas de Eja no Conde D´Eu, turmas de ensino fundamental e ensino médio, 

já se tem aproximadamente sessenta inscritos aguardando para poder 

estudar, aguardando para concluir a sua escolaridade, aumentar o seu 

conhecimento e com certeza ter um grau a mais de escolaridade o que vai 

possibilitar inclusive melhores condições de trabalho também, então eu acho 

que é o nosso papel buscar aquilo que é de anseio da comunidade, não sei 

quem são as pessoas, algumas sim que vieram nos pedir tanto para a Marfisa 

quanto para mim, por favor não tem como vocês darem um jeito, não tem 

como ajudarem a trazer a Eja, então eu sei quem são, mas a maioria não sei 

nem quem são que estão escritos, porque que eu estou dizendo isso, porque 

isso é o papel do vereador, não interessa quem é que está lá inscrito e que vai 
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ser beneficiado, interessa que vai beneficiar as pessoas e a comunidade, 

quem não se inscreveu e quer ainda se inscrever que se inscreva a partir de 

quinze anos de idade e que não concluiu o ensino fundamental pode cursar na 

Eja o ensino fundamental e a partir de dezoito anos de idade e que não tenha 

concluído ainda o ensino médio pode cursar o ensino médio, então é isso que 

é o nosso dever, que bom que agora a gente está podendo fazer, tomar 

algumas atitudes e poder ajudar de alguma forma ou de outra a comunidade. 

Fomos muito bem atendidas, recebemos uma atenção singular, gostei muito 

da postura do secretário de educação, porque disse que isso deve ser 

encaminhado, segue-se os trâmites normais mas quando chegar até ele e ele 

vai lembrar e vai nos auxiliar, não temos nenhuma data específica, mas 

quando chegar a Porto Alegre ele vai olhar com carinho para que isso venha a 

funcionar, então pode parecer coisa pouca, mas não é, são sessenta pessoas, 

é quase um por cento da população o rondinhense que está buscando 

estudar, parecem ha um por cento, mas se nós estamos indo para o aumento 

da escolaridade e da qualidade de vida não vejo outro caminho que não seja a 

educação, então até mesmo para poder ir contra aquilo que se está vendo na 

política nacional. Como já foi bem colocado aqui eu não nunca já coloquei, 

nunca defendi a Dilma ou o Lula ou o PT, todo mundo sabe, os meus colegas 

do PT sabem disso, sempre falei e fui bem clara com eles, porém eu gosto de 

ser coerente, o que eu vi ontem foi um bando de hipocrisia, partidos que 

estavam contra, ou melhor, junto com o PT governando o país há vários anos 

por acharem que o momento era esse viram de lado e se colocam como 

salvadores da pátria, é questionável, oras será que se chegou a esse ponto 

sozinho, será que existiu petrolão, mensalão, só no partido do PT e só com a 

presidente Dilma, ou será que tinha outros muitos pês inclusive aquele ao qual 



Página 11 de 13 

 

eu pertencia junto, estavam juntos, são poucos os que se safam, se é que tem 

alguém que se safa, o melhor algum partido que safa, então é questionável 

tudo isso e é muito mais questionável aquilo que a gente via os deputados 

falarem, que falta de argumentação, que falta de conhecimento, é uma 

vergonha, mas fomos nós que colocamos eles lá, não adianta a sociedade se 

eximir da sua culpa e dizer ai que vergonha dos deputados, ora bolas fomos 

nós que colocamos, fomos nós que escolhemos, somos nós que escolhemos 

os nossos governantes e os nossos governantes são os nossos representantes, 

infelizmente quem hoje me representa é um bando de pessoas, desculpa o 

termo, mas é um bando mesmo é uma vergonha quinhentos e treze 

deputados, é uma absurdo este número, de gente sem nexo, sem cultura, 

sem argumento, que vão pela onda, pelo oba oba, não estou defendendo 

ninguém aqui, só estou colocando a minha posição frente aquilo que assisti de 

verdade dá, de novo vou dizer que da para ter vergonha de dizer que estamos 

na política porque se formos comparar com certos tipos de deputados que a 

gente viu ontem é triste, então eu falo de novo, precisamos como já foi dito 

pelo professor Pedrini, reformular a política só que essa reformulação não vai 

adiantar de nada se o povo voltar a votar nas mesmas pessoas que sempre 

estiveram ali cometendo as mesmas coisas, não concordo que permaneça, sai 

a Presidente Dilma, já expus essa minha, essa colocação em outra época, e 

coloco de novo, não concordo que fique seu vice, oras se ele era o vice 

porque que não orientou se ela estava cometendo um crime, será que ele não 

sabia ou será que ele é tão ou pior que ela, é questionável, aí vem um Cunha, 

sem comentários, é muito questionável, infelizmente estamos em um 

momento bastante delicado, bastante crítico e bastante triste vendo o nosso 

Brasil da forma como está, espero que as pessoas que lá estão sejam 
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iluminadas de verdade e que possam fazer o juízo correto, é bastante 

duvidoso tudo o que está acontecendo, é bastante intrigante, é bastante 

triste, não gostaria de ver isso, a solução está na educação, a solução é 

começar a plantar sementes hoje para que aqui uns vinte anos quem sabe, 

com os próximos eleitores, com os próximos políticos a gente ter pessoas que 

entendam realmente o que é corrupção e que entendam e não a façam, 

porque não adianta dizer que é e você mesmo estar fazendo, então é 

complicado, hoje ninguém está preparado para isso, é muito complicado, 

então que o povo tenha discernimento nas suas atitudes, o povo tenha um 

pouquinho mais de clareza e vontade política e visão na hora de escolher os 

seus representantes, é só isso que eu desejo hoje. Era isso. Meu muito 

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

n° 12/2016 que, "Autoriza o Executivo Municipal firmar contrato com a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Sarandi"; Aprovado 

por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 13/2016 que, "Autoriza o 

Município a receber imóveis através de cessão de uso"; Aprovado por 

unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 14/2016 que, "Autoriza o 

Município a receber imóveis através de cessão de uso"; Aprovado por 

unanimidade. 04) Projeto de Lei Municipal n° 15/2016 que, "Autoriza o 

Município a receber imóveis através de cessão de uso"; Aprovado por 

unanimidade. 05) Projeto de Lei Municipal n° 16/2016 que, "Autoriza 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público"; Aprovado por unanimidade. 06) Projeto de 

Lei do Legislativo n° 07/2016 que, "Autoriza o Poder Legislativo Municipal a 

doar equipamento próprio para a Escola Municipal de Educação Infantil 

Professora Eida"; Aprovado por unanimidade. Passou-se então para as 
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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. 

 
 
 
 
SILVANA MARIA TRES CICHELERO                    JUNIOR PEREGO 
                 Presidente                                                  Secretário 


