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ATA 1093 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2016.015 
com cinquenta e dois minutos e onze segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 19 de dezembro de 2016, conforme Resolução n˚ 004/2016. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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 TEOFANE 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° 305/2016 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de 

n° 030 de 2016; 02) Projeto de Lei Municipal n° 30/2016 que, "Altera 

dispositivos da Lei Municipal n° 625, de 08 de outubro de 1981, que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências"; 03) Pedido 

de Informação 10/2016 que solicita informações ao Executivo Municipal; 04) 

Pedido de Informação 11/2016 que solicita informações ao Executivo 

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

vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO Cumprimentou 

de estilo e iniciou o pronunciamento agradecendo a todos os colegas pelo 

aprendizado nos últimos quatro anos de mandato, já que é a ultima sessão 

ordinária. Pediu desculpas por algo que possa ter acontecido, mas que 

sempre procurou desempenhar um trabalho em defesa do povo, pois esse é 
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o papel de vereador. Desejou um bom trabalho ao prefeito municipal que 

assumirá e aos colegas vereadores que consigam desempenham um bom 

trabalho. Desejou um feliz natal a todos, em especial aos rondinhenses, e 

um feliz dois mil e dezessete a todos, e que todos trabalhem de uma forma 

justa e sem distinção. Encerrou o pronunciamento lendo uma frase de Che 

Guevara, se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete 

uma injustiça no mundo, então somos companheiros. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA TEOFANE MICHIELIN 

PEDON Cumprimentou de estilo e falou sobre o encerramento do ano e que 

é a ultima sessão como vereadora, mas que continuará exercendo o papel de 

cidadã. Falou também sobre os pedidos de informação ao executivo 

municipal que estão sendo votados hoje, esse é o papel de vereador e está 

sendo feito. Comentou que continuará exigindo um bom trabalho dos 

vereadores que foram eleitos e que o prefeito trabalhe para todos com 

igualdade. Lembrou que o trabalho de vereador é legislar e representar os 

interesses da comunidade. Comentou que nos últimos quatro anos de 

mandato procurou trabalhar com honestidade, sinceridade e competência, 

votando a favor do povo. Agradeceu a Deus, a família, aos amigos e aos que 

votaram para poder dar essa oportunidade de ser vereadora e aos que 

sempre apoiaram para poder estar desempenhando este papel. Desculpou-se 

se caso houveram falhas durante o mandato. Finalizou deixando uma 

mensagem de natal e ano novo. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 

palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou 

de estilo e comentou sobre o encerramento do ano e do mandato onde 



Página 3 de 8 

 

foram feitos vários pedidos de informação, indicações, projetos, além das 

viagens afim de conseguir recursos para o município onde foi um mandato 

de muitas conquistas, trabalhando dentro do possível em harmonia, como é 

a vontade do povo, e é importante que se informe a população daquilo que 

se conseguiu fazer até hoje e é por isso que são feitos pedidos de 

informações porque a principal função do vereador é a de fiscalização, pois o 

dinheiro é do povo e é preciso tratar o que é do povo com seriedade. 

Comentou que foram aprovados noventa e nove por cento dos projetos que 

vieram para a câmara de vereadores, que foram dadas condições para a 

administração realizar o seu trabalho. Agradeceu aos colegas vereadores, 

aos que confiaram no trabalho para mais quatro anos e principalmente a 

família que acompanha e dá força e coragem. Desejou boa sorte aos futuros 

vereadores e pediu para que os que estão saindo que continuem nos 

orientando e ajudando como foi durante os últimos quatro anos. Finalizou 

desejando um feliz natal e próspero ano novo as famílias rondinhenses. Era 

isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI 

Cumprimentou de estilo e comentou a respeito do encerramento do mandato 

de vereador no qual esteve presente por dezesseis anos, onde procurou 

trabalhar beneficiando toda a comunidade, procurando auxiliar o hospital que 

atende a toda a comunidade, defendendo a educação que todos dependem 

da educação de qualidade, procurando também auxiliar no esporte 

juntamente com o apoio do deputado Marcon onde foram conseguidas varias 

reformas de salões de comunidades  para melhorar a infra-estrutura das 

comunidades, para que as pessoas permaneçam no interior, buscou-se 



Página 4 de 8 

 

também vários recursos em Brasília para melhorar a agricultura familiar, 

sempre incentivamos o comércio local, tentando fazer o máximo em prol de 

toda a comunidade. Pediu escusas aos colegas pelas divergências que 

ocorreram na defesa dos interesses coletivos. Desejou aos novos legisladores 

e aos futuros administradores do executivo que sempre realizem um trabalho 

em benefício da comunidade que é um município bom de morar e viver e 

que sempre se permita respeitar as diferenças que existem. Finalizou 

desejando um feliz natal e próspero ano novo aos munícipes rondinhenses. 

Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI 

Cumprimentou de estilo e comentou a respeito da finalização da gestão 

municipal, onde destaca-se o avanço do município nas mais diversas áreas. 

Falou que em pouco tempo viu-se uma escola sair do papel e ser construída 

onde muitos serão beneficiados. Citou também a barragem de contenção de 

cheias que está sendo construída e dará mais tranquilidade a população 

rondinhense que a muito tempo dá prejuízo a comunidade. Comentou os 

avanços na agricultura familiar, especialmente na fruticultura, suinocultura, 

na bovinocultura e na agricultura de grãos, tem gerado renda adicional as 

famílias do município trazendo sustentabilidade para o poder público 

municipal. Afirmou que no próximo ano será feito o possível para que a atual 

administração continue contribuindo com a população e para que novos e 

grandes projetos possam ser concretizados e que sempre se possa desfrutar 

de uma comunidade acolhedora como é Rondinha. Desejou sucesso aos 

colegas que estão deixando a casa legislativa, mas que continuarão fazendo 

parte da comunidade, aos colegas que continuarão aqui e aos novos 
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vereadores eleitos. Encerrou desejando um feliz natal e um próspero ano 

novo aos colegas e para todos os munícipes indistintamente. Era isso. Meu 

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

MARILÂINE DE MORAES Cumprimentou de estilo e fez um agradecimento 

especial a todos que depositaram um voto de confiança, onde teve o 

privilegio de exercer o mandato de vereadora nos últimos quatro anos para 

desempenhar um bom trabalho junto a câmara e a favor de todos os 

munícipes. Agradeceu também a família, aos amigos, colegas e a todo o 

povo pela oportunidade, a qual foi de grande aprendizado. Finalizou 

desejando um feliz natal e próspero ano novo a todos. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA 

Cumprimentou de estilo e como é a última sessão do mandato, parabenizou 

os funcionários da câmara pelo trabalho. Falou que os vereadores que não 

se elegeram que por algum motivo o povo não quis, mas quero dizer que 

fizeram um bom trabalho, mas algo não deu certo. Falou que jamais iria para 

a tribuna e falaria o nome de uma pessoa se antes não tentaram denegrir a 

sua imagem ou de um familiar, por isso não gosta de fazer nomes. Desejou 

sucesso aos novos vereadores e disse que foi eleito um prefeito e ele é o 

nosso prefeito e se tivesse se elegido outro prefeito ele seria o nosso prefeito 

da mesma maneira do que este. Falou ao povo que a sua promessa sempre 

foi a mesma e sempre deu certo e que nos próximos anos vai prometer a 

mesma coisa e vai dar certo novamente. Pediu desculpas se ofendeu alguém 

e ao povo se alguma vez não pode atender. Falou que estará do lado do 

prefeito que foi eleito para ajudar como sempre fez, assim como estará do 
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lado da população como sempre. Comentou que o executivo e o legislativo 

trabalharam pelo bem do povo nos últimos quatro anos e se não deu certo 

para alguém foi porque não foi o que prometeram a quatro anos atrás. 

Comentou que o povo de rondinha merece o nível de vereadores que tem e 

que a gente está na frente de outros municípios, mas que o vereador ainda é 

pouco valorizado. Finalizou desejando um feliz natal e um próspero anos 

novo a todos. Com a palavra o Vereador JOÃO CARLOS BERTOCHI 

Cumprimentou de estilo e iniciou agradecendo a Deus por ter a oportunidade 

de ser vereador por três mandatos, agradeceu também as pessoas que 

apoiaram, aos colegas vereadores e certamente sentirá saudades, mas os 

encontrarão sempre porque continuam no município. Desejou aos novos 

vereadores que continuem um bom trabalho e que continuem sendo amigos 

defendendo as coisas boas para o município. Finalizou desejando a todos o 

rondinhenses um feliz natal e um próspero ano de dois mil e dezessete, que 

seja ainda melhor que esse. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a 

Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO Cumprimentou de estilo e 

comentou a respeito do seu retorno após um período de afastamento em 

função de saúde. Agradeceu ao vereador Zico que a substituiu como 

presidente durante seu afastamento e também ao vereador Adair Menin que 

assumiu a vaga de vereador no período. Agradeceu primeiramente a Deus 

por poder cumprir com o mandato, agradeceu de forma especial aos 

funcionários da câmara que sempre estiveram apoiando. Comentou que a 

câmara de vereadores está totalmente desligada do executivo, inclusive na 

parte contábil, onde o inicio do trabalho se deu com o vereador Renato e foi 
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finalizado neste ano e que isso é um primeiro passo para que haja a 

distinção de poderes, mas em Rondinha isso se confunde frequentemente, 

mas espera que a partir de agora se entenda o que é o papel de cada um. 

Agradeceu aos colegas vereadores pelos quatro anos de muito aprendizado 

onde cada um dos colegas contribuíram na forma de cada um. Referente ao 

seu trabalho comentou que foi uma vereadora bastante atípica, mas que 

tudo o que fez foi pensando no papel de vereadora como fiscalizadora e 

como agente do povo, sempre agindo não pela Silvana pessoa individual, 

mas como Silvana vereadora e representante do povo buscando sempre 

atender os interesses da coletividade e não da individualidade. Deixou o 

pedido de desculpa para as pessoas que por acaso sentiram-se prejudicadas 

pelo seu trabalho, mas que agiu com a consciência tranquila. Agradeceu a 

confiança que recebeu a quatro anos e agora novamente nesta última 

eleição para mais quatro anos de mandato como vereadora. Reiterou que 

podem contar com ela para o que for preciso e que a sua postura continuará 

sendo a mesma e que continuará trabalhando pelo bem do povo 

rondinhense. Desejou uma boa caminhada ao atual vice-prefeito Valter para 

o futuro e desejou ao prefeito e ao próximo vice-prefeito que sejam 

iluminados para que trabalhem com amor e dedicação para gerar a paz no 

município. Aos colegas que não se reelegeram comentou que fizeram o 

melhor e que coube ao povo decidir, mas que devem ficar orgulhosos por 

terem sido representantes do povo rondinhense. Para finalizar desejou um 

bom trabalho para a próxima legislatura e um feliz natal e próspero ano novo 

aos cidadãos rondinhenses. Passou-se então para a ordem do dia. 01) 



Página 8 de 8 

 

Projeto de Lei Municipal n° 30/2016 que, "Altera dispositivos da Lei Municipal 

n° 625, de 08 de outubro de 1981, que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano e dá outras providências"; Aprovado por unanimidade. 02) Pedido de 

Informação 10/2016 que solicita informações ao Executivo Municipal; 

Aprovado por maioria, cinco votos a quatro votos. 03) Pedido de Informação 

11/2016 que solicita informações ao Executivo Municipal. Aprovado por 

maioria, cinco votos a quatro votos. 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 


