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ATA 1040 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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° 278/2014 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 067 

de 2014; 02) Ofício TCE 10670 (Encaminhamento do Processo de Contas de 

2013 - Município de Rondinha); 03) Projeto de Lei Municipal n° 067/2014 que, 

"Estima a receita e fixa a despesa do município de Rondinha-RS para o 

exercício financeiro de 2015". Passou-se então para o Grande Expediente, 

onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO 

Cumprimentou de estilo, disse: Quero falar um pouco hoje sobre a secretaria 

da educação, já por várias vezes estive junto à secretaria da educação 

solicitando pedido de transportes quando ocorrem eventos fora do município, 

certas vezes fui atendido, várias vezes esses transportes foram negados, na 

última semana um grupo de jovens novamente solicitou pedido de um 

transporte para um evento que ocorrerá fora do município e o transporte 

novamente foi negado, eu não sei quais os motivos, mas no meu ponto de 

vista eu acho que quando é para representar o município deve haver uma 

colaboração por parte do município, essa é a minha opinião, também quero 

fazer uma crítica a secretária da educação que recebi queixas que essas 
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pessoas não foram bem atendidas em sua secretaria pela secretária da 

educação, então peço a ela que deve ter um bom atendimento com o povo. 

Também quero falar um pouquinho sobre agente de saúde, esta semana 

chegou até mim críticas que certos agentes de saúde não estão realizando as 

visitas, eu acho que é um trabalho está sendo feito, um trabalho até certo 

ponto bem desenvolvido e eu acredito que a princípio na minha área o agente 

de saúde pelo que eu vejo está desempenhando um bom trabalho, mas recebi 

críticas, por sinal temos aqui a vereadora Marilâine que é agente de saúde e 

talvez possa explicar melhor pois as críticas vêm da área dela, que as visitas 

não estão sendo feitas todos os meses, passa até três a quatro meses sem 

receber a visita certas famílias, e eu acredito que todo mês o salário está indo 

lá na conta pois é funcionário, eu acho que se está ali para trabalhar, as 

visitas devem ser feitas porque na hora de receber o salário está lá 

depositado. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

MARFISA TEOFANE MICHIELIN PEDON. Cumprimentou de estilo, disse: 

Quero neste momento parabenizar as professoras Nelsi Pasquetti e Aide de 

Mello pela aposentadoria adquirida pois foram anos de dedicação a educação, 

de luta, de sonhos, dificuldades, frustrações, realizações, vitórias, conquistas, 

alegrias e valeu a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, 

pessoa alegre e cheia de vida, carismática sinônimo de animação passaram a 

fazer parte da história da nossa escola, onde foram anos de dedicação, viram 

gerações crescer com muito amor e carinho exercendo com êxito todas as 

funções sendo consideradas pelo grupo pessoas alegres e sempre de bom 

humor. Para a Aide não havia tempo ruim estava sempre alegres com suas 

gargalhadas contagiantes trazendo alegria por onde passava, já estamos 

sentindo sua falta, mas temos ciência de que trabalharam muito, até demais. 
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Chegou a hora de vocês gastar suas energia com algo diferente da rotina da 

escola, parabéns e aproveite bem todos os momentos dessa nova etapa da 

vida, parabéns por mais essa conquista. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 

palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA. Cumprimentou 

de estilo, disse: Quero fazer um pronunciamento a respeito da sessão passada 

no qual o presidente Renato Luiz Zanatta falou por último colocando que no 

nosso município está havendo a venda de ônibus e de patrola, eu acho que 

enquanto o PT se preocupam a nível nacional principalmente com a parte da 

educação, em mandar ônibus e microônibus totalmente equipados para os 

nossos municípios e não só para Rondinha, independente de qual é a 

administração no país todo está sendo feito este trabalho, me deixa triste de 

ver e ouvir que parece um bom negócio vender os ônibus que a Dilma está 

mandando para o nosso município e já mandou alguns anos atrás esses 

ônibus escolar. Também lembro que no tempo que o PT esteve no poder, 

esteve na frente na administração por oito anos neste município, com muito 

esforço comprou uma moto-niveladora que é uma das melhores patrola na 

época e foi muito criticado que foi pago muito caro e que com o dinheiro de 

uma daria para comprar duas e aí vejo o nosso colega vereador e presidente 

desta casa dizer que estão vendendo patrola e o que não estão vendendo está 

lá no parque em cima dos toco, que eu estive lá fazendo uma visita no parque 

municipal e recebi pedido de pessoas que façam melhorias nas estradas e 

algumas comunidades de algumas famílias que estão ficando para trás e 

estive no parque municipal e me entristeceu de ver a realidade que temos, 

máquinas com pneu murcho e máquinas praticamente abandonadas em cima 

de toco e aí eu me pergunto quando o PT ganhou a uns anos atrás após trinta 

e dois anos de mandato desse partido que está aí hoje encontramos as 
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máquinas e caminhão velho em cima de toco e o PT foi la recuperou a colocou 

para trabalhar e hoje parece ser um bom negócio está vendendo e ainda vem 

na tribuna e disse que apareceram bom negócio vender ônibus e vender 

patrola, vender maquinário, falavam tanto que a patrola era grande demais e 

com o dinheiro de uma dava para comprar duas e não vi até hoje sequer eles 

adquirem uma patrola só para o nosso município a não ser quando PT esteve 

nesta casa e comprou uma moto-niveladora ou quando o Lula e a Dilma 

mandaram para este município caminhão, retro escavadeira, patrola e aí nós 

temos que ouvir isso na tribuna, sinceramente muitos não gostam de falar do 

passado, mas criticam o nosso passado enquanto nós tivemos no poder e eu 

acho que nós temos que pensar para frente principalmente quando se trata de 

educação e aí a gente vê, estive olhando uma reportagem no jornal correio do 

povo onde diz que nós temos municípios que estão usando transportes 

terceirizados e ônibus a baixo de dez anos com mais de dez anos de uso e eu 

acho que nós aqui em Rondinha temos que valorizar mais o pessoal que está 

fazendo o transporte terceirizado, temos que valorizar mais o trabalho dessas 

pessoas para que eles consigam adquirir veículos escolares melhor para 

transportar nas nossas estradas. Vejo que estão finalizando mais um ano de 

administração do partido que está aí, do executivo que está aí, e não tenho 

visto grandes realização de grandes coisas, fizemos inúmeros pedidos através 

de indicação para a construção de abrigos escolares, para fazer simples 

quebra-molas que as vezes até as pessoas dão risada que a gente veio fazer o 

pedido, mas nem isso sequer está sendo feito. Também quero comunicar 

votos de compesar do falecimento do filho de Jucélio dos Santos que faleceu 

no dia de ontem uma criança com dois anos de idade do nosso município e 

isso nos e entristece muito e peço aos familiares que tenham muita força e 
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coragem de seguir adiante. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente 

eu gostaria de falar sobre as explanações que os responsáveis pela secretaria 

de educação fizeram hoje a nós e os colegas vereadores e dizer que eu acho 

importante a participação de nós todos vereadores porque o plano municipal 

de educação vem para criar mecanismos para melhorar a educação no 

município de Rondinha e que nós sabemos que todos os estados e os países 

que saíram da situação de pobreza e saíram da situação de dificuldade foi 

através da educação, então eu acho que é muito importante e é de nossa 

responsabilidade participar e acompanhar a elaboração desse plano municipal 

de educação. Eu gostaria também de solicitar ao poder público municipal um 

gestionamento junto aos órgãos federais para a questão da construção de 

habitações populares, eu conversava hoje com algumas pessoas de municípios 

próximos do nosso, do patamar do nosso e me informava essa pessoa que o 

município esse está recebendo quarenta casas do governo federal, então acho 

que tem recurso para essas atividades e nós sabemos que o município tem 

carência nesta área então acho que o poder público tem condições de 

gestionar junto aos órgãos federais para buscar esses recursos para melhorar 

a habitação do município de Rondinha. Gostaria também de comentar o 

projeto número sessenta e sete de dois mil e quatorze que nós vamos aprovar 

hoje que prevê o orçamento do município para o ano de dois mil e quinze e eu 

me lembro que não faz muito tempo que o orçamento de Rondinha era de 

nove milhões e hoje nós vamos ter um orçamento para o ano que vem de 

vinte e um milhões cento e trinta e cinco mil e setecentos, é claro que muitas 

pessoas podem dizer que foram criadas atividades no município para dar 

condições, eu prefiro dizer que isso é mais uma prova que o país está 
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crescendo, se nós praticamente, estamos praticamente triplicando o 

orçamento do município isso prova que vem a recursos federais, que são 

produzidas mais coisas do nosso município e que a população está 

conseguindo adquirir e gerar mais recurso para nosso município, então é uma 

prova que o Brasil está crescendo, o que falta algumas questões importantes 

como frisei e na última sessão, é de nós distribuir um pouquinho melhor esses 

recursos pra igualar mais a população brasileira. Eu gostaria também de neste 

momento me solidarizar com os deputados estaduais da bancada do partido 

dos trabalhadores e de mais alguns deputados que votaram contra um projeto 

da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul que cria privilégios 

para a aposentadoria dos deputados, então é um pouco incoerente, passou a 

eleição, para votar projetos de interesse de toda a população não se vota, 

agora um projeto que beneficia diretamente os deputados criando privilégios 

para eles, eles votam rapidinho então estas são questões que nós temos que 

parar para pensar e entender quais são os deputados que defendem os 

interesses do povo e quais são os deputados que defendem os interesses 

próprios e das classes dominantes que sempre controlaram a política e a 

economia neste país. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

EDUARDO ZORZI. Cumprimentou de estilo, disse: Nesta época, em que nos 

aproximamos de mais um final de ano, gostaria de dar destaque a alguns 

trabalhos que foram realizados com êxito em nosso município em parceria 

com a secretaria da agricultura e meio ambiente, trabalho este, que tem como 

principal objetivo auxiliar nossos produtores rurais a manter suas propriedades 

e garantir o avanço tecnológico nas diversas atividades que desenvolvem. 

Merece destaque a  produção de silagem onde no ano de dois mil e quatorze 

foram feitos mais de seiscentos hectares de milho safra normal, milho safrinha 
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e cereais de inverno como cevada, triticale, aveia branca e aveia preta 

beneficiando mais de trezentos agricultores. No dia cinco de novembro foram 

entregues mais de cento e trinta mil mudas de grama das variedades jiggs e 

tifton oitenta e cinco, beneficiando mais de trinta agricultores, vale destacar 

que esses materiais são mostrados nos dias de campo, são promovidos pela 

secretaria de agricultura e Emater, trabalho essencial para a manutenção da 

atividade de bovinocultura de leite que abrange grande parte das famílias 

rurais do nosso município. Outro ponto que merece destaque é o avanço de 

muitos proprietários na busca pela construção de pocilgas através de parcerias 

com empresas do município e região com o sistema de integração para 

suínos, fato que enobrece o município pela diversificação das atividades numa 

mesma propriedade buscando maior produtividade e renda. Teremos agora, a 

implantação em duas propriedades rurais, uma na linha Gramado e outra na 

Linha São Paulo Binn a instalação de um novo sistema de galpão para manter 

os animais confinados, tipo Compost Barn, onde a secretaria da agricultura e 

meio ambiente atuam em parceria para que o projeto se concretize através da 

acessibilidade aos serviços de terraplanagem, e aqui temos que ressaltar o 

trabalho de toda equipe da secretaria de obras  que aos poucos atenderá a 

todos e também a eficiência e agilidade do Departamento Municipal Ambiental 

na liberação das licenças ambientais, sendo que o nosso maior objetivo é o 

desenvolvimento sustentável das atividades. Quero ressaltar a importância do 

Cadastro Ambiental Rural o CAR, documento que todos os proprietários  de 

terra deverão realizar até três de maio de dois mil e quinze, sendo que pode 

haver prorrogação de mais um ano. Para melhor esclarecer os produtores, 

uma palestra será realizada no dia dez de dezembro de dois mil e quatorze, as 

treze e trinta nas dependências da Câmara Municipal de Rondinha sendo que 
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todos estão convidados para participar e sanar suas dúvidas. Quero convidar  

a todos os munícipes e região para assistir o espetáculo PAESE DELLA 

SPERANZA que será apresentado nos dia cinco e seis de dezembro de dois mil 

e quatorze no clube união onde será mostrado através de espetáculo teatral a 

vinda dos imigrantes italianos ao município de Rondinha, aqui que a origem 

Italiana é forte e praticamente noventa e sete por cento da população é 

Italiana, então eu convido que a população participe e venha prestigiar esses 

talentos que irão promover esse espetáculo. Para finalizar quero parabenizar o 

meu amigo e atleta Rondinhense Rudiero Possebon pelos títulos conquistados 

recentemente no Clube Esportivo Lajeadense da cidade de Lajeado, onde 

sagrou-se campeão da Copa Fernandão, Copa Sul Fronteira e no último 

domingo Campeão da Super Copa Gaúcha e quero lhe desejar sucesso, agora 

no Esporte Clube Passo Fundo onde jogará o campeonato Gaúcho, o teu 

nome Rudiero está na história do Lajeadense como jogador que mais vestiu o 

manto alvi azul, são mais de quatro anos defendendo o clube, com mais de 

cento e trinta partidas disputadas e sai com a certeza do dever cumprido 

como jogador mais vitorioso da história deste clube centenário, e como pessoa 

vale destacar o teu comprometimento,  tua dedicação,  o respeito com o 

próximo, o teu caráter e  o profissionalismo que sempre  demonstrou pelos 

clubes onde  tu  jogou. Mais uma vez parabéns Rudiero. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. 

Cumprimentou de estilo, disse: Eu quero a responder às perguntas que foram 

feitas a mim pelo vereador Zico que falou em máquinas em cima de cepo, em 

baixo de cepo não pode ficar máquina e realmente em baixo de cepo não 

existe máquina que fica porque se fura um pneu fica em cima do cepo e quero 

dizer também que parque de máquinas e funcionário de parque de máquinas 
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como nós temos no nosso município deixa a desejar a qualquer município da 

região, porque muitos prefeitos e secretários de obras estão vindo ver para 

copiar o nosso sistema de britagem nas estradas como está sendo feito o 

atendimento para nossos agricultores e dizer também que os ônibus 

vereadores, que vão ser vendidos ninguém ganhou, o município pagou, esses 

ônibus que foi vendido um ninguém ganhou o município pagou e quero dizer 

também que se a presidente Dilma, que não votei, fiscalizasse e tivesse mais 

respeito com o povo brasileiro na escolha dos seus ministros e na escolha dos 

seus funcionários para que não houvesse todo o roubo como está tendo, que 

é só ligarem uma televisão para ver o que está acontecendo, ao nosso 

município e todos os municípios da região estaria melhor, que bonito o que 

fica que venha a máquina, ninguém falou mal se alguém mandou uma 

máquina para o nosso município, agora pega mal nos outros países o que está 

acontecendo na administração do nosso país, pode ser que futuramente vai 

chegar um presidente de outro partido que está na hora da mudança no nosso 

país porque não houve mudança nesta eleição porque os eleitores que 

votaram na primeira eleição no PT não tiveram coragem de votar contra, mas 

votaram em branco mais de trinta milhões de votos e dizer que os nossos 

prefeitos que estão o administrando hoje o nosso prefeito e o prefeito que 

deixou há poucos anos atrás as contas deles estão todas aprovadas, não é 

prefeito como aconteceu em outras administrações que se quisessem 

concorrer teria que devolver dinheiro, então o nosso município, sempre falei 

que esta administração vai ficar na história do município e dentro de dez anos 

ou vinte anos ou quarenta anos que vai mudar quem copie da nossa 

administração porque é só nós olharmos a cidade se existe um buraco como 

nós pegamos quando ganhamos a primeira vez há dez anos atrás por causa 
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de uma cidade buraquiada, não sucateada, e eu vou trazer aqui para vocês o 

que foi vendido nas administrações do PT de máquinas e tudo. Era isso então, 

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

Municipal n° 067/2014 que, "Estima a receita e fixa a despesa do município de 

Rondinha-RS para o exercício financeiro de 2015". 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 


