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ATA 1051 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dezenove horas, 

reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência da Vereadora 

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, 

EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, RENATO LUIZ ZANATTA, SÉRGIO 

ANTÔNIO FORTES DA SILVA E SILVANA MARIA TRES CICHELERO. 

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° 112/2015 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 

16, 17, 18, 19, 20 e 21 de 2015; 02) Projeto de Lei Municipal n° 16/2015 que, 

"Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito especial, incluir no PPA e na 

LDO, suplementar e dar outras providências"; 03) Projeto de Lei Municipal n° 

17/2015 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesa com 

transporte de trabalhadores e dá outras providências"; 04) Projeto de Lei 

Municipal n° 18/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesa 

com transporte de trabalhadores e dá outras providências"; 05) Projeto de Lei 

Municipal n° 19/2015 que, "Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente, sanções 

decorrentes, cria as taxas de serviços ambientais, institui seus valores, e dá 

outras providências", que fica em estudo; 06) Projeto de Lei Municipal n° 

20/2015 que, "Revoga o inciso V, da Lei Municipal n° 2.136, de 08 de junho 

de 2007, que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras 

providências"; 07) Projeto de Lei Municipal n° 21/2015 que, "Autoriza 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público"; Passou-se então para o Grande Expediente, 
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onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO. 

Cumprimentou de estilo, disse: Quero falar um pouco sobre o projeto 

dezessete e dezoito, que autoriza o poder executivo municipal a efetuar 

despesas com transporte de trabalhadores e dá outras providências, só quero 

deixar aqui uma pergunta, isso já foi discutido em outras sessões, o que está 

sendo feito para gerar emprego em Rondinha, porque que tem que pagar 

transporte para o pessoal ir fora, sou plenamente a favor a pagar porque 

estão precisando ir trabalhar fora, mas o que está sendo feito para gerar 

emprego aqui, o único lugar que a gente vê sair funcionário e entrar 

funcionário é a prefeitura e outra geração de emprego, eu particularmente 

não estou vendo, então eu acho que tem que ter um pouquinho mais de 

empenho por parte da administração com relação a isso, ano após ano vem o 

projeto para pagar o transporte, mas nada feito na geração de emprego. 

Também quero falar um pouco, já que estamos falando de transporte, a 

respeito do transporte escolar, que chegou até mim umas informação que 

tivemos problemas com  combi no interior e eu acho que, não sei quem que 

está fazendo esta fiscalização, mas amanhã ou depois acontece um acidente 

com essas crianças, então eu acho que esses veículos tem que ser revisados, 

tem alguma coisa errada, veículo ultrapassado que não poderia mais estar 

rodando e estão rodando para puxar aluno, então isso por parte da secretaria 

de educação eu acho que deve ser melhor fiscalizado. Também tenho aqui 

uma queixa a fazer que aconteceu comigo e com várias pessoas que me 

procuraram com relação ao atendimento à população por parte do 

secretariado, principalmente o novo secretário de obras, tanto eu cobrei 

também para botar gente nova para trabalhar, mas gente nova no mínimo 

deveria ser de Rondinha e gente que tivessem capacidade para atender o 
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povo e não pessoas incapacitadas que nem para conversar com as pessoas 

não são capaz, além do mais serviços que tão sendo começados e deixados 

pela metade, eu acho que cobrei isso, cobrei do secretário de obras, um dia 

que nós conversamos, fiz uma cobrança um pouco mais forte para ele e o 

resultado foi que amanhã tem uma audiência com ele lá no fórum, se não 

sabe trabalhar, o que está fazendo aí, me botou na justiça pelo que eu falei 

para ele e não falei nada de errado, simplesmente eu disse que Rondinha tem 

perseguição política que é a maior verdade, então eu acho que não sei que 

critério está sendo usado por este secretário, mas a gente vai discutir muito 

isso ainda. Também quero falar um pouco sobre um projeto que foi votado no 

último dia vinte e dois de abril, o projeto de lei quarenta e três trinta na 

Câmara dos Deputados que regulamenta a terceirização no Brasil, o meu 

ponto de vista este projeto está só retirando o direito dos trabalhadores, 

deputados gaúchos como Luiz Carlos Heinze, Mauro Pereira, Nelson 

Marquezan Junior, Onix Lorenzoni ambos do PP, PMDB, PSDB, Democrata, 

votaram a favor desta projeto, projeto que para mim só tira direito dos 

trabalhadores, e ontem obtivemos mais um retrocesso, a Câmara aprovou 

projeto de lei quarenta e um quarenta e oito de dois mil e oito de autoria do 

deputado Luiz Carlos Heize do PP que acaba com a exigência dos símbolos 

dos transgênicos no rótulo de produtos geneticamente modificados, eu acho 

que isso chega a ser um atentado contra o consumidor, porque cada um tem 

o direito de saber o que está comprando, não sou contra os transgênicos nem 

nunca fui, mas eu acho que quem está indo no mercado comprar um óleo, 

comprar uma fubá, alguma coisa, tem o direito de saber se isso é de produto 

transgênico ou não, então ao meu ponto de vista, mais um projeto que está 

prejudicando os consumidores, prejudicando a população, projeto que 



Página 4 de 7 

 

prejudicam os trabalhadores, eu acho que talvez a população não preste 

muita atenção a isso mas na hora que chegar para votar para esses 

deputados eu acho que a população deve prestar um pouco mais de atenção 

e votar nas pessoas certas. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA. Cumprimentou de estilo, 

disse: Pegando um pouco da linha do que o Junior falou, há um contraste, e a 

gente está aprovando porque a gente também entende que pessoas que 

estão utilizando o transporte não tem culpa, ou por falta de opções de 

trabalho no nosso município, tem que se sujeitar a ir trabalhar fora de 

Rondinha, então foi aprovado hoje dois projetos que chega a um total de 

cinco mil reais aproximadamente cinco mil reais que sai dos cofres públicos 

para pagar transporte para pessoas do nosso município ir trabalhar fora de 

Rondinha, e por outro lado a gente vê pessoas sendo contratadas para 

trabalhar no nosso município, pessoas de outros municípios e que inclusive 

continuam com os carros embarcados nas cidades de origem deles, e eu 

pergunto ao povo que votou nessa administração que está aí, é correto, é 

certo, se fala que se foi buscar um jovem Rondinhense que há muitos anos foi 

embora de Rondinha e que está aí hoje fazendo uma prestação de serviço na 

secretaria de obras e que a gente muitas vezes faz os pedidos e não estão 

sendo feitos os trabalhos que a gente vem fazendo, e tem umas reclamações 

até pela falta de conhecimento do próprio município de conhecer o próprio 

município e a realidade do nosso município, as estradas do interior a maior 

parte dela ta uma vergonha, é uma aberração só, teve a safra e os 

agricultores reclamaram muito, muitas pessoas se quiseram fazer o serviço 

tem que pagar para fazer o serviço no sábado ou depois do horário, mas a 

grande maioria de pessoas estão vindo reclamar com nós vereadores porque 
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para algumas pessoas as máquinas ficam mais de uma semana fazendo o 

serviço e por que outras pessoas vão pedir o serviço e tem o mesmo direito, aí 

só se for no final de semana pagando a hora extra para os funcionários, tem 

coisas erradas e a gente está chamando a atenção da administração que está 

aí, porque o direito do cidadão são todos iguais. Também foi aprovada um 

tempo atrás, setenta mil reais para a comemoração festivas, comemoração 

dos cinquenta anos do nosso município e espero vim a prestação de contas 

para a Câmara, que este é o nosso trabalho de fiscalizar para a gente ver se 

foi gasto todo este dinheiro ou não, eu acho que a gente está guardando esta 

prestação de contas para a gente ver onde foi gasto esse dinheiro, se for 

preciso gastar todo ele ou não, pois foi cinquenta anos do município e eu não 

vi grandes novidades nestas comemorações. Fiz pedido também, que os 

moradores do bairro principalmente, me procuraram para que se fizesse a 

limpeza nas bocas de lobo que têm no nosso bairro que estão trancadas que 

estão criando transtornos para as pessoas que moram no bairro, para as ruas, 

passei ontem também, moro lá, passei dando uma observava neste final de 

semana, tem a Oswaldo Cruz que tem barro no meio do asfalto e aí eu chamo 

a atenção mais uma vez, vejo um grupo de funcionários trabalhando 

diariamente toda a semana na cidade varrendo e fazendo limpeza, estão de 

parabéns os funcionários, eles recebem ordens para fazer esta limpeza e 

deixar a cidade bonita, mas eu acho que quem é encarregado e os 

responsáveis para isso não estão percebendo que o bairro está ficando para 

trás, que tem ruas secundárias do nosso município que está em calamidade 

pública, então o eu acho que está na hora desses encarregados que estão aí 

começaram a prestar mais atenção no pessoal do bairro que são cidadãos de 

bem e que contribuem muito o nosso município. Também não poderia de 
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comentar sobre a questão desde caminhão que veio para o nosso município, 

eu acho isso bom que é um caminhão que custou cento e noventa e sete mil 

reais para os cofres públicos federais com a contribuição a contrapartida de 

quarenta e cinco mil do nosso município, cabe a nós ir aqui dizer que este 

recurso vem sim do governo federal. Era isso então, meu muito obrigado. 

Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 16/2015 

que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito especial, incluir no PPA e na 

LDO, suplementar e dar outras providências"; Aprovado por unanimidade. 02) 

Projeto de Lei Municipal n° 17/2015 que, "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a efetuar despesa com transporte de trabalhadores e dá outras 

providências"; Aprovado por unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 

18/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesa com 

transporte de trabalhadores e dá outras providências"; Aprovado por 

unanimidade. 04) Projeto de Lei Municipal n° 19/2015 que, "Dispõe sobre a 

Política do Meio Ambiente, sanções decorrentes, cria as taxas de serviços 

ambientais, institui seus valores, e dá outras providências", ficou em estudo. 

05) Projeto de Lei Municipal n° 20/2015 que, "Revoga o inciso V, da Lei 

Municipal n° 2.136, de 08 de junho de 2007, que cria o Fundo Municipal do 

Meio Ambiente e dá outras providências"; Aprovado por unanimidade. 06) 

Projeto de Lei Municipal n° 21/2015 que, "Autoriza 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, a Presidente encerrou a presente sessão, e para 

constar lavrou-se a presente Ata que vai ser assinada pela Presidente e pelo 

Secretário. 
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MARILÂINE DE MORAES                               EDUARDO ZORZI 

            Presidente                                                 Secretário 

 


