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ATA 1089 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2016.011 
com trinta e oito minutos e cinqüenta e quatro segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de 

Vereadores de Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 31 de outubro de 2016, conforme Resolução n˚ 
004/2016. 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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, MARIA TERESA CHITOLINA, MARILÂINE DE MORAES, 

RENATO LUIZ ZANATTA E SÉRGIO ANTÔNIO FORTES DA SILVA. 

Após o 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) 

Edital de convocação para Audiência Pública para tratar da LOA 2017- (Lei 

Orçamentária Anual) de 2017; 02) Ofício de entrega do relatório do 

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

2016 e o Relatório de Gestão Municipal referente ao mesmo período - da 

Secretaria Municipal da Saúde; 03) Declaração de recebimento do SARGSUS 

(Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão) do 2° Quadrimestre de 2016 e o 

Relatório de Gestão Municipal referente ao mesmo período da Secretaria 

Municipal de Saúde; 04) Indicação n° 04/2016 da vereadora em exercício 

Maria Tereza Chitolina do PMDB, que seja construído novos abrigos escolares 

no Município de Rondinha; 05) Indicação n° 05/2016 da vereadora em 

exercício Maria Tereza Chitolina do PMDB, que seja realizada limpeza no 
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cemitério municipal; 06) Projeto de Lei Municipal n° 28/2016 que, "Dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017"; 07) 

Pedido de Informação 08/2016 que solicita informações ao Executivo 

Municipal; 08) Pedido de Informação 09/2016 que solicita informações ao 

Executivo Municipal. Passou-se então para o Grande Expediente, onde a 

primeira vereadora a pronunciar-se foi a Vereadora MARIA TEREZA 

CHITOLINA Cumprimentou de estilo e comentou a respeito da solicitação 

que recebeu das moradoras da Rua Monsenhor Scalabrini para que seja 

retirado os carros depositados na rua em frente as suas residências, pois 

dificulta a passagem e ocorre o depósito de água nos mesmos, e que 

conversou com o funcionário responsável da área da saúde, comentou que a 

dengue está aí e há preocupação as vezes com os vasos em casa e deixa-se 

toda aquela água depositada naqueles carros, falou que a rua não é 

extensão de uma oficina além de causar um aspecto muito feio na rua, e que 

é uma reivindicação antiga e solicitou que o poder público tome uma 

providência sobre isso. Agradeceu sobre o pedido de informação sobre a 

limpeza do cemitério que já foi feita e ficou bonito, agradeceu ao prefeito em 

exercício Sr. Valter que lhe atendeu. Sobre as outras indicações que realizou, 

sobre o transporte escolar, falou que até o momento não foi atendida e pelo 

contrário, parece que aumentou o transporte. Sobre a construção de abrigos 

escolares falou que também não foi atendida e está apresentando pela 

segunda vez. Falou que irá continuar lutando pela casa do idoso o qual a 

primeira coisa é ter o terreno disponível. Agradeceu a oportunidade que teve 

de participar do processo legislativo. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 
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palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou 

de estilo e comentou sobre o projeto da Vereadora em exercício Maria 

Tereza e da necessidade de valorizar as pessoas da melhor idade, e que o 

poder público municipal poderia entrar com o terreno como contrapartida e 

que a bancada está a disposição para ajudar no que for preciso para que 

esse projeto se concretize. Comentou que fez um pedido nesta casa para 

que o poder público tomasse providências quanto a lixeiras na cidade, pois 

vários locais não tem e as pessoas depositam diretamente no chão e que se 

precisar está a disposição para ajudar no que for possível. Agradeceu mais 

uma vez os votos de confiança que recebeu na eleição que passou e desejou 

um bom trabalho a todos os que se elegeram para o trabalho que se iniciará 

no ano de dois mil e dezessete. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra 

o Vereador EDMILSON PEDRINI Cumprimentou de estilo e comentou a 

respeito do resultado da eleição onde teve-se um eleição pautada na mídia, 

onde o eleitor vota muito por aquilo veiculado na mídia. Lembrou que na 

eleição do Collor de Mello muitos votaram por ser o mais bonito, mais 

atlético, mas que acabou sofrendo impeachment, e nesta eleição também se 

utilizou muito da mídia para divulgar pontos positivos e negativos dos 

candidatos. Comentou também que oitenta e um por cento do eleitorado 

brasileiro será governado pela base de Temer, e se preocupa porque o 

Temer vai tirar direitos dos brasileiros, vai mexer na aposentadoria e vai 

desmontar o estado tirando recursos da educação, da  saúde e da segurança 

e tem gente que vai ser atingido por estas questões e estão vibrando, mas 

que precisa-se compreender o que está sendo tirado dos direitos adquiridos 
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porque todos vão ser atingidos com essas reformas. Comentou que se ganha 

a eleição quando o candidato ao final do mandato defendeu os interesses de 

quem o votou e os interesses da população em geral, porque governar para 

quem tem dinheiro é muito fácil, e na história do Brasil nós tivemos governos 

interessados em defender os direitos de quem tem dinheiro e por muito 

pouco tempo teve-se governos interessados em defender os direitos dos 

menos favorecidos. Comentou que leu uma reportagem onde um sociólogo 

fez um calculo que se a riqueza do mundo fosse dividida igualmente haveria 

um salário de nove mil reais por pessoa, então tem gente ganhando muito 

dinheiro,  muitos não tem uma casa para morar e outros tem uma ilha, então 

essa desigualdade é muito gritante não só no Brasil, mas no mundo todo e 

quem se cala e aceita isso é no mínimo insensível. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra a Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO 

Cumprimentou de estilo e comentou a respeito das eleições municipais, 

agradeceu as pessoas que a apoiaram e deram força e aos votos que 

recebeu para ser reeleita como vereadora no município, disse ainda que 

gostando ou não vão ter que agüentar mais quatro anos. Referente ao 

pronunciamento do vereador Pedrini, comentou que o nosso país quando 

pensa que vai para frente dá de ré por um projeto de emenda constitucional. 

Falou que criou-se uma quadrilha dentro da Câmara, do Senado e das 

estatais onde todos que puderam tiraram o seu proveito, e agora estão 

largando em cima de uma única sigla, e quem está no poder que foi quem 

arquitetou e roubou e sempre esteve no poder e está deixando para o povo 

pagar mais uma vez. Falou que precisamos ter um pouco de senso crítico 
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para ultrapassar a barreira da sigla partidária, que em primeiro lugar somos 

seres humanos, e quem pegou o governo não está nem aí para a 

humanidade. Sobre a PEC duzentos e quarenta e um comentou que ela retira 

o obrigatoriedade de investimento da união na saúde e na educação, disse 

ainda que vão fazer seleção natural onde quem não tiver dinheiro para pagar 

o médico morre, estão tentando exterminar o povo pobre dessa forma 

mantendo o povo alienado, vão ainda tirar verbas da educação, fechar 

universidades, tirar vagas nas universidades públicas, cortando tudo da 

educação. Questionou quando é que o povo vai pensar por si e deixar de ser 

pensado pelos governantes que pensam somente no próprio bolso. Lembrou 

que serão vinte anos de cortes nestas áreas e a população acha que está 

bom. Falou que são escolhidos pelo povo os políticos que roubaram, 

corromperam e fizeram tudo o que fizeram, mas o povo acha que está lindo 

e que veio o salvador da pátria. Passou-se então para a ordem do dia.  01) 

Pedido de Informação 08/2016 que solicita informações ao Executivo 

Municipal; Aprovado por unanimidade. 02) Pedido de Informação 09/2016 

que solicita informações ao executivo Municipal; Aprovado por unanimidade. 

Passou-se então para as explicações pessoais, onde o vereador Edmilson 

Pedrini fez uso da palavra, 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 


