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ATA 1082 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2016.04 com 
trinta e cinco minutos e quarenta e sete segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e que será publicado no site da Câmara após o período eleitoral de 2016. 

 

Aos treze dias do mês de julho 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° 193/2016 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de 

n° 026 de 2016; 02) Projeto de Lei Municipal n° 26/2016 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal, abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO, 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 e comentou sobre a viagem a Brasília, onde os 

vereadores foram em busca de recursos para o município e onde os mesmos 

foram muito bem recebidos e aguardam os frutos deste trabalho. Falou que 

não é papel de vereador parabenizar prefeito e secretário, o papel é cobrar 

os mesmos. Sobre a obra da escola comentou que primeiro é preciso que se 

faça o desenvolvimento para depois vir o pagamento. Comentou que falaram 

para o povo visitar a prefeitura, mas que é muito difícil ser recebido. Disse 
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que foi comentado que o município é exemplo, mas que só se for exemplo 

de ditadura. Comentou que é cobrado pelos colegas vereadores que faz 

muitas críticas as condições das estradas, mas que se os colegas tivessem 

participado das reuniões do projeto a Câmara na Comunidade teriam uma 

ideia diferente, pois foram feitas muitas cobranças. Referente a secretaria de 

obras comentou que foi realizada uma obra em que foi colocado cascalho 

dentro do rio, e ao lado tem morador tem dificuldades e questionou qual é o 

critério usado. Solicitou que seja feita a recuperação da estrada da linha 

Zorzi que está em péssimas condições. Solicitou que sejam trocadas as 

lâmpadas no salão de esportes do Bairro Aparecida. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA TEOFANE MICHIELIN 

PEDON Cumprimentou de estilo, e comentou sobre o projeto, A Câmara na 

Comunidade,  no qual a Câmara foi até as comunidades para discutir os 

anseios das mesmas, e diz ter sido uma pena que nem todas as 

comunidades se dispuseram a participar, mas que perdeu quem não 

participou, agradeceu a todos os que participaram. Comentou as obras que o 

PT realizou no município de Rondinha nos oito anos de mandato e 

questionou as obras que o PP inaugurou nos últimos doze anos. Também 

comentou sobre as lojas que fecharam nos últimos anos e a quantidade de 

salas comerciais disponíveis no município, e a necessidade de se trazer uma 

indústria para o município para que se abra vagas de empregos. Comentou 

sobre a viagem a Brasília a qual foi em busca de vários recursos para o 

município, sendo que já teve a confirmação de um kit para o conselho tutelar 

de Rondinha. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 
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SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo e 

comentou que alguns moradores da rua Padre Manoel no Bairro Aparecida 

solicitaram que seja cascalhada essa rua. Comentou que o asfaltamento do 

bairro está quase concluído e parabenizou os vereadores que aprovaram o 

projeto. Comentou sobre a viagem a Brasília em busca de recursos que 

também é a função do vereador. Comentou também que durante a viagem 

dos vereadores foi marcado uma reunião pelo poder executivo referente ao 

projeto de contenção de águas do rio lambari, que é um assunto polêmico e 

foi marcado justamente quando mais da metade dos vereadores não podiam 

estar presentes. Também sobre o projeto da barragem, comentou que se o 

executivo quisesse fazer já poderia ter começado em janeiro, e que se existe 

dinheiro para isso que mostrem e provem, mas que os vereadores apóiam o 

projeto e o prefeito não precisava ter marcado essa reunião quando os 

vereadores não estavam. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a 

Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO Cumprimentou de estilo e 

comentou que a partir de agora não será mais transmitido ao vivo as sessões 

em virtude das restrições do período eleitoral. Comentou a respeito da 

viagem a Brasília na qual foi muito produtiva, com inúmeros projetos e 

pedidos de emendas sendo que já tiveram a resposta positiva para o kit do 

conselho tutelar que será liberada no ano que vem. Referente ao conselho 

tutelar comentou que o mesmo não tem a estrutura necessária, sendo que já 

acompanha a muito tempo, que o carro do conselho foi doado pela câmara a 

muito tempo, mas que o mesmo está sucateado, comprometendo a 

segurança dos conselheiros e também que o próximo governo municipal 
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reveja o salário dos conselheiros. Referente a reunião da barragem, 

comentou que o prefeito usou do seu poder arbitrariamente sem levar em 

consideração os demais, que fizeram uma reunião para decidir algo que já foi 

definido e que marcaram a reunião propositalmente no dia em que os 

vereadores não puderam se fazer presentes, porque não tem coragem de 

enfrentar. Comentou que o executivo não dá valor aos vereadores e que não 

aceita opinião. Questionou como o executivo vai deixar as contas em dia e 

cobrir o rombo que o prefeito atual e o ex prefeito vão deixar para o 

município. Comentou que os vereadores da situação não podem ter vontade 

própria e o que aconteceu com ela foi uma libertação. Era isso. Meu muito 

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

n° 26/2016 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito especial, 

incluir no PPA e na LDO, 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. 

 
 
 
 
SILVANA MARIA TRES CICHELERO                    JUNIOR PEREGO 

                 Presidente                                                  Secretário 


