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ATA 1034 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezenove 

horas, reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador 

RENATO LUIZ ZANATTA os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, 

EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, MARILÂINE DE MORAES, SÉRGIO 

ANTONIO FORTES DA SILVA E SILVANA MARIA TRES CICHELERO. 

Após o Presidente dar abertura aos trabalhos, solicitou a Secretária que 

fizesse a leitura de um trecho da Bíblia, logo após, o Presidente solicitou a 

Secretária para que procedesse a leitura dos seguintes documentos. 01) Oficio 

n° 209/2014 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 

049, 050, 051, 052, e 053 de 2014; 02) Projeto de Decreto Legislativo n° 

01/2014 que, "Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Executivo 

Municipal de Rondinha referente ao exercício de 2012"; 03) Projeto de Lei 

Municipal n° 049/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir créditos 

especiais, incluir no LDO e PPA, suplementar e dar outras providências"; 04) 

Projeto de Lei Municipal n° 050/2014 que, "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a efetuar despesas com o Clube União de Rondinha e dá outras 

providências"; 05) Projeto de Lei Municipal n° 051/2014 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal a  firmar convênio com o Consepro - Conselho 

Comunitário Pró-Segurança Pública de Rondinha"; 06) Projeto de Lei Municipal 

n° 052/2014 que, "Autoriza a contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"; 07) 

Projeto de Lei Municipal n° 053/2014 que, "Cria o Programa de Incentivo a 

Instalação de Empresas no município de Rondinha e dá outras providências"; 

Projeto ficou em estudo. Passou-se então para o Grande Expediente, onde a 



Página 2 de 11 

 

primeira vereadora a pronunciar-se foi a Vereadora SILVANA MARIA TRES 

CICHELERO Cumprimentou de estilo, disse: Eu hoje gostaria em primeiro 

lugar de agradecer os elogios recebidos na penúltima sessão por parte dos 

meus colegas vereadores, não levei nem um pouco como ofensa ser chamada 

de sabidona, muito pelo contrário, muito obrigado pelo elogio Zico e Júnior, 

vejo também que o Junior evoluiu bastante nos discursos e hoje ele já pode 

ser comparado a La Fontaine, a Monteiro Lobato e até Jesus que usavam 

fábulas e parábolas para exemplificar aquilo que queria dizer, então a vocês 

muito obrigado, quando quiserem me elogiar novamente eu aceito com 

prazer. Em segundo lugar gostaria de parabenizar a secretaria municipal de 

educação pelo projeto fatos e fotos que hoje e amanhã está tendo a sua 

culminância no salão paroquial, no museu evangelizador mais precisamente. 

Este projeto ele foi desenvolvido junto a secretaria da educação e de 

assistência social com o objetivo de proporcionar a comunidade Rondinhense 

um contato maior com a história dos seus antepassados passando por sua 

cultura e valorizando a história local, muito interessante estão as exposições e 

o trabalho dos alunos das escolas que participaram, o resgate histórico 

realizado por essas escolas, então eu quero mais uma vez parabenizar estas 

secretarias e o poder público municipal por este projeto e, com certeza, 

principalmente os alunos e professores que se empenharam no 

desenvolvimento destas tarefas que sem eles na verdade nada disto se 

concretiza. Quero também parabenizar a assistência social em nome da 

coordenadora municipal de assistência social professora Dejane pelo belíssimo 

evento proporcionado hoje, aos idosos e aos grupos de terceira idade hoje no 

salão paroquial onde eles receberam, tiveram uma missa, receberam um 

almoço e depois puderam participar também deste projeto fatos e fotos em 
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uma tarde de lazer proporcionada, parabéns, fica aqui a nossa gratidão a 

estas secretarias por se importarem e por fazerem acontecer as coisas no 

nosso município. Como foi já elencado várias vezes então, eu gostaria de 

lembrar que foi pedido novamente sobre a barragem do rio, que foi levantado 

também este assunto na penúltima seção, já foi assinado então com a 

Metroplan o termo de cooperação e esse estudo que a Metroplan fez já está 

em mãos de uma empresa de engenharia de Carazinho que no mais tardar na 

semana que vem vai mandar então o retorno deste estudo e um pré-projeto 

no que precisa ser feito para fazer a contenção das cheias do rio lambari. 

Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que mais uma emenda está se 

concretizando, a emenda do deputado Covatti de cem mil reais, já foi assinado 

o convênio do hospital Padre Eugênio com o poder público para o repasse 

desta emenda, o que com certeza vai ser de muita valia para mantermos o 

hospital da nossa cidade. Gostaria também de ressaltar que estivemos como 

vereadores todos visitando a obra da escola, no caso o aterramento do 

terreno, vemos que as coisas estão andando e logo logo então já estarão 

sendo iniciadas esta obra, que vai ser uma obra bastante grande para o nosso 

município, que bom que todos pudemos ir lá e ter esclarecimentos com o 

prefeito e ver como vai acontecer esta obra, já tem empresa licitada, já foi 

homologado e é só questão de terminar a terraplanagem do terreno para dar 

início então a construção e, teremos um espaço educativo muito bom com 

recursos do PAR providos da esfera federal, porém que nada mais é do que os 

impostos que nós pagamos, mas é de lá que vem com o empenho de todos, 

da secretaria de educação, do poder público municipal e dos vereadores que 

não mediram esforços para que o município conseguisse esse grande feito, 

que bom que estaremos de uma forma qualificando a infra-estrutura das 
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escolas que é o primeiro passo para se qualificar a educação. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador JUNIOR PEREGO. Cumprimentou 

de estilo, disse: Quero em primeiro lugar agradecer a Silvana pela comparação 

porque ser comparado com Jesus não é para qualquer um, quero falar um 

pouco hoje sobre uma viagem que os alunos fizeram a universidade de Santa 

Maria, eu estive junto à secretaria da educação solicitando a cedência de um 

ônibus para os alunos do terceiro ano viajarem para conhecer a universidade 

de Santa Maria, cujo objetivo da viagem é proporcionar aos alunos do ensino 

médio oportunidade de conhecer experiências adquiridas na universidade 

federal de Santa Maria, proporcionando espaços multidisciplinares de 

interação com a comunidade universitária que agregam conhecimentos 

advindos da ciência e tecnologia, tenho também a justificativa do meu pedido 

pois essa viagem, a formação integral do aluno compreende que os mesmos 

sejam ativos críticos protagonistas e interajam com as mais diversas formas 

de conhecimento, portanto quando há interesse de adquirir conhecimento 

cabe a nós incentivá-los em toda e qualquer atividade de que busque esta 

aquisição, desta forma justifica essa viagem para a universidade federal de 

Santa Maria para participar do descubra a UFSM que permite uma interação 

entre os alunos e a universidade possibilitando aos alunos e aspirantes ao 

ensino superior oportunidade de conhecer os mais diversos cursos, podendo 

auxiliar na sua escolha profissional, estive junto à secretaria solicitando um 

ônibus e esse ônibus foi negado, a viagem aconteceu da mesma forma mas 

com um número bem reduzido de alunos pois nem todos têm condições de 

pagar a viagem até lá, eu acho que é uma falha por parte desta secretaria. 

Também quero voltar um assunto que está sendo muito discutido em nosso 

município que é a parada do coordenado de futebol sete, agora está sendo 



Página 5 de 11 

 

comentado o que vamos ter um campeonato de futebol de salão, mas até 

agora nada, dia dezoito de maio tivemos a última rodada do campeonato de 

futebol sete na linha Araçá Santo Antônio e de lá para cá nenhuma explicação, 

eu acredito que o presidente do CMD deve ter recebido seu salário na mesma 

forma do dia dezoito de maio para cá, mas não está cumprindo com seu 

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

TEOFANE MICHIELIN PEDON. Cumprimentou de estilo, disse: Na sessão 

passada o meu colega vereador Renato comentou sobre o prédio que está 

sendo construído ao lado da nova escola Schramm, que bom que está sendo 

construído um prédio de vários andares e além do mais hoje temos mais 

quatro loteamentos novos com terrenos à venda para a construção de novas 

casas, mas eu espero que tenha emprego aqui nesta cidade para todos esses 

moradores que vão ocupar, que virão a ocupar esses apartamento ou  estes 

terrenos que estão sendo vendidos, não adianta ter prédios grandes se não 

temos emprego para estas pessoas para poder trabalhar, ou vou ter que 

continuar a trabalhar em Sarandi ou a prefeitura vai dar emprego, já que o 

comentário que mais se ouve é que a prefeitura é um cabide de empregos. 

Hoje também todos nós vereadores, nós estivemos juntamente com o prefeito 

e secretário de obras nós fomos visitar a obra da nova escola de ensino 

fundamental onde nos mostrou como serão as instalações da nova escola e 

que logo logo esta obra estará pronta e tendo um bom espaço educativo e 

muito bom para nós desenvolver os nossos trabalhos. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA 

SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Quero dizer aos ouvintes do portal da 

Câmara que continuem participando e ouvindo e dando suas sugestões pois 

estes dias fui barrado por várias pessoas comentando do que ouviram no 
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portal da Câmara, do trabalho que a gente vem fazendo aqui nesta casa. 

Quero fazer um comentário, quero dizer que sou democrático e cada um faz o 

que quer da forma que quer, mas vi no veículo particular ou de uso particular 

do secretário da administração um adesivo que dizia fora Dilma e leva junto o 

PT, este adesivo, esta campanha está sendo rodada na Internet, nos face de 

cada um destas pessoas que compartilham e dizer que é uma opinião própria 

e faz o que bem entender, mas cabe a mim vir aqui dizer que Dilma e Lula 

com os doze anos de mandato do PT mandou muito, falei na outra sessão de 

que nunca teve um governo que fez tanto pelo nosso país, muitas vezes não 

precisa nem ir até o governo pedir um recurso que o recurso vem até o 

município, exemplos que já foi citado aqui, os microônibus os ônibus 

escolares, caminhão caçamba, patrola, retro-escavadeira, draga, recursos de 

três milhões e meio, três milhões e quinhentos mil reais para construir 

escolas, Rondinha foi contemplada e outros municípios também, recursos para 

fazer as creches que os outros municípios tem e o nosso não tem, dizer que 

nunca se mandou tanto recurso para as comunidades do nosso município para 

a recuperação das quadras de esporte e do salão de festa que a gente tem 

exemplos aqui no nosso município, que veio recurso tanto do governo federal 

quanto no governo estadual, exemplo do governo estadual ambulâncias 

equipadas, as melhores ambulâncias que poderia ter, as ambulâncias 

equipadas que vieram para o nosso município e para outros municípios, a 

Samu que foi feito inúmeras ambulâncias para vários municípios também vem 

recurso do nosso governo, o governo esse que o PP faz parte, talvez não 

esteja informado quem colocou este adesivo, parece que hoje se tem algum 

problema o problema só da Dilma, mas nós temos que lembrar que é uma 

coligação e nesta coligação o PP está junto e o PP tem o ministério da cidade 
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e eu perguntaria, em Rondinha o que foi feito pelo PP com o seu ministério 

das cidades, se foi feito alguma casinha popular ou trazida alguma casa na 

cidade ou no interior, então cada um pensa o que quer, fala o que quer e 

escuta o que quer. Quero dizer também do nosso deputado  Dionilson Marcon 

que foi finalizado já as obras na comunidade de linha São Valentim, 

investimento esse emenda do deputado Dionilson Marcon de setenta e cinco 

mil reais, e comunidade de Santa Lucia setenta e cinco mil reais também 

acompanhamento do deputado Marcon, dizer também que a comunidade de 

linha Santo Antônio estão fazendo a obra no salão da sua comunidade, que 

decidiu o que fazer ou sessenta e poucos mil reais que é do ministério dos 

esportes com acompanhamento do nosso deputado, também dizer ao pessoal 

da Fita Velha também estão em fase de construção destas obras e que tem o 

investimento lá do governo federal através do ministério dos esportes com o 

acompanhamento nosso deputado setenta e cinco mil reais, dizer que a 

comunidade de linha Tunas, eu estiver lá entregando material, trabalho com 

material de construção e tivemos lá entregando o material para aquela 

comunidade e dizer que lá tem um investimento de mais de cento e trinta mil 

reais que vem do ministério dos esportes com acompanhamento do nosso 

deputado, dizer também da importância nós pensar em quem votar nessas 

eleições, a democracia está aí para isso, votem consciente não por aquilo que 

ganha, mas por aquilo que os candidatos irão fazer, não adianta chorar depois 

de ter feito a escolha errada. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente 

eu gostaria de comentar alguns projetos que serão votados hoje, o projeto 

cinquenta que destina recurso para o clube união que eu acho muito 

importante, o clube união precisa de recurso para se manter, mas eu gostaria 
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também de solicitar o poder público municipal através da secretaria de 

esportes que se procurasse voltar às escolinhas, várias pessoas me 

procuraram e conversaram comigo falando que era importante as crianças 

terem uma escolinha de futebol, uma escolinha de vôlei, então eu acho assim 

ó que na medida do possível se voltasse a trabalhar com as escolinhas para 

dar a oportunidade para as crianças se desenvolverem através da prática 

esportiva que é muito importante. O projeto cinquenta  e um também destina 

recurso para o CONSEPRO que auxilia na manutenção da polícia civil e a 

brigada militar, então eu acho importante também pelos préstimos que essas 

entidades, a polícia civil e a brigada militar, realizam no município e auxiliam 

nas mais diversas atividades. O projeto cinqüenta e dois também trata da 

contratação de médicos, é importante também, nós sabemos que temos 

municípios que passam por dificuldades e o nosso, é claro que tem algumas 

carências, mas na medida do possível nós temos uma saúde de qualidade em 

função do hospital que é um hospital bem aparelhado e que na medida do 

possível governo do estado ter trazido recursos para implementar e melhorar. 

O projeto cinqüenta e três também, ficou em estudo, mas é um projeto que a 

nossa bancada defende com muita intensidade que é o projeto que cria 

incentivos para instalação de novas indústrias e empresas do município, 

somente pedimos para que fique em estudo porque não concordamos muito 

com o parágrafo único, que esse incentivo se dê através de decreto executivo 

e nós entendemos que o poder legislativo tem uma importância muito grande 

por isso deve participar, e nós achamos que deva ser alterada esse parágrafo 

único. Gostaria também de comentar a respeito da escola que como defensor 

da educação a gente sabe da importância da construção de uma escola de 

ensino fundamental de qualidade, e com a estrutura toda ela planejada e eu 
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acho que o município merece e vai ser uma obra muito grande, mais de três 

milhões e quinhentos de recurso do governo federal para a construção dessa 

obra que vai ficar por muito tempo para a comunidade de Rondinha e para o 

desenvolvimento da comunidade. Eu gostaria também de falar a respeito das 

eleições, nós sabemos que as eleições se aproximam e eu me surpreende as 

vezes pessoas defendendo os interesses de banqueiros e defendendo os 

interesses de grandes industriais, grandes comerciantes e da grande mídia e 

me surpreenderia se essas pessoas tivessem relacionadas com as classes, mas 

nós vemos muitas vezes as pessoas sendo beneficiadas pelos recursos do 

governo federal, sendo beneficiadas pelos financiamentos que o governo está 

dando para as classes menos favorecidas e por outro lado defende os 

interesses de candidatos que não tem nada a ver com a construção de um 

Brasil mais igualitário com qualidade de vida para todas as pessoas, então 

assim ó, o vereador Zico comentou e nós continuamos defendendo que se 

vote em deputados ligados com a nossa realidade, nós temos o nosso 

deputado Marcon que tem feito um trabalho incessante para o município da 

Rondinha, destinou através do seu trabalho mais de trezentos mil reais para 

reforma e ampliação do hospital eu acho assim que é um trabalho que 

demonstra como é importante nós temos deputados ligados e trabalhando 

para nossa realidade, então por isso que nós defendemos que na hora de 

votar se vote em deputados e se votem em pessoas que tenham ligação com 

a nossa terra e defendeu os interesses do nosso município. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. 

Cumprimentou de estilo, disse: Eu também não podia deixar de me manifestar 

hoje sobre o assunto muito importante que eu vou falar, simples, mas que o 

povo que está escutando e os vereadores me ajuda, ajuda o país com o que 
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eu vou falar, primeiro quero dizer para a vereadora Marfisa que se uma 

construtora de Rondinha faz um prédio, é onze andares, onze andares, ele vai 

vender os apartamentos para quem quer e para quem tem dinheiro de 

comprar, então se alguém de Sarandi quer vir comprar um apartamento a 

prefeitura como você falou não é obrigada a dar emprego, nós tínhamos um 

projeto a poucos minutos onde ficou em estudo que já seria sua resposta, que 

a senhora pediu para deixar em estudo, que indústrias poderão vir para 

Rondinha que daí poderiam ir morar nos apartamentos e nas casas que serão 

construídas. Também o meu amigo vereador falou que o secretário colocou 

uns adesivos no carro, ele não foi obrigado por ninguém a colocar adesivo de 

uma candidata e de dois partidos, eu quero dizer que no passado eu era 

funcionário da prefeitura e secretários do prefeito obrigou a todos os 

funcionários a pegar uma bandeira e desfilar na cidade inteira com a bandeira 

do PT nas costas, eu não fui, fui prejudicado, foi castigado, mas não fui e a 

resposta veio. E sobre esse assunto também de política, quero dizer que 

assistir ontem à noite um debate e digo o seguinte, a minha idéia sobre uma 

candidata mudou porque ela colocou no bolso a dona Dilma e eu também 

candidato a presidente Aécio neves, onde eu tenho um adesivo no meu carro, 

eu vou dizer que até ontem a minha idéia era para votar na Dilma, mas como 

temos um vice Beto Albuquerque que é da nossa região e conhece a realidade 

do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e daqui da região, que eu acredito 

que nós teríamos condições de formar uma estado só nosso, então aos 

amigos quero finalizar dizendo o seguinte, o vice-presidente da senhora Dilma 

o senhor Michel Temer eu ouvi que ele um ano ele apareceu uma vez na 

televisão, não fez nada para nossa região aqui por isso que nós temos que 

pensar em Beto Albuquerque como vice para o bem dos nossos estados, e 
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quem falou de escolinhas, senhores vereadores, a nossa obra aqui na nossa 

escola do nosso município que os vereadores visitaram hoje, todos até hoje 

fizeram a parte admitindo ou não que é uma obra fabulosa para nossa região 

e nosso município, a segunda do estado, vai ter uma escolinha lá também e 

breve terá mais uma escolinha que vai continuar a funcionar novamente. Era 

isso então, meu muito obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01) 

Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2014 que, "Dispõe sobre a aprovação da 

prestação de contas do Executivo Municipal de Rondinha referente ao 

exercício de 2012". Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal 

n° 049/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir créditos especiais, 

incluir no LDO e PPA, suplementar e dar outras providências". Aprovado por 

unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 050/2014 que, "Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar despesas com o Clube União de Rondinha e dá 

outras providências". Aprovado por unanimidade. 04) Projeto de Lei Municipal 

n° 051/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal a  firmar convênio com o 

Consepro - Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Rondinha". 

Aprovado por unanimidade. 05) Projeto de Lei Municipal n° 052/2014 que, 

"Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público". Aprovado por unanimidade.  

Passou-se então para as explicações pessoais, nada mais havendo, o 

Presidente encerrou a presente sessão, e para constar lavrou-se a presente 

Ata que vai ser assinada pelo Presidente e pela Secretária. 

 
 
 
 
RENATO LUIZ ZANATTA                 SILVANA MARIA TRES CICHELERO                           
           Presidente                                                  Secretária 


