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ATA 1059 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às dezenove horas, 

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

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores ADAIR ANTÔNIO 

MENIN, EDMILSON PEDRINI, EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS 

BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 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° 199/2015 do Executivo Municipal que 

encaminha o projeto de lei de n° 042 de 2015; 02) Oficio n° 201/2015 do 

Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 043 de 2015; 03) 

Indicação n° 01/2015 das Bancadas do PP e do PT, que seja destinado 

recurso financeiro para custear as despesas na ordenação do Frei Gabriel 

Francisco Cavalli prevista para ocorrer na Paróquia Nossa Senhora do Rosário 

de Rondinha no inicio do ano de 2016; 04) Projeto de Lei Municipal n° 

42/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito especial, incluir no 

PPA e na LDO, suplementar e dar outras providências"; 05) Projeto de Lei 

Municipal n° 43/2015 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária e emergencial e excepcional interesse 

público para a Escola de Educação Infantil Prof. Eida e dá outras 

providências". 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 sobre um assunto hoje, já que muito falei sobre a 

secretaria de obras e muitas vim aqui cobrar, embora bastante gente falando 

que eu só sei criticar, mas isso não é verdade, uma cobrança que várias 
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pessoas da linha Binns vem me fazendo pedido o que que vai ser feito 

daquela estrada deles, o que aconteceu com ela que há mais de cem dias 

mexeram, modificaram um trecho e deixaram as obras pela metade e até hoje 

eu não, a não ser que fizeram hoje eu não esteja sabendo, mas que eu saiba 

até hoje não foi feito nada, então que secretaria é essa que o secretário vem 

se vangloriar na rádio que em vinte a quarenta dias ele realiza todos os 

serviços, essa é mais de cem dias isso registrado que eu mesmo fui verificar, 

então quero fazer o pedido a ele não seja feita alguma coisa para acabar 

aquele serviço. Também quero falar um pouco, já que na última sessão o 

vereador Zanatta falou sobre obras superfaturadas da copa e tal e coisa, eu 

andei analisando a última obra de Rondinha, o nosso asfalto aí, eu até 

desconfio que o engenheiro deve ser o mesmo das obras da copa então, 

porque tá aí, feito pela metade e não termina mais, a entrada do bairro lá a 

quarenta ou cinquenta dias sei lá com um buraco de cada lado e um trechinho 

para passar, a cidade toda esburacada, acredito que a obra vai ser terminada 

com certeza, mas por que tanta demora e porque foi feito uma camada de 

asfalto e depois arrancada para fazer a tubulação, pode ter uma explicação, 

mas o povo quer saber e eu tô aqui para representar o povo, então eu acho 

que nada mais justo que, as pessoas estão se questionando na rua o porque 

fazer aquilo, o porque está esse serviço ali parado e não, se fosse aqui na 

avenida na frente na praça será que teria ficado tanto tempo assim. Era isso. 

Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES 

DA SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Quero fazer uma colocação hoje 

com relação aos últimos pronunciamentos do nosso colega vereador Renato 

Zanatta que alguns dias atrás gostaria ele de saber o que o PT fez nos oito 

anos de mandato do PT, eu acho que esse vereador deveria se preocupar sim 
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em vim aqui mostrar para o povo de Rondinha o que ele fez nos seus seis 

mandatos de vereador, o povo gostaria de saber o trabalho nosso do que foi 

feito nesse tempo que nós estamos aqui representando o nosso povo e não se 

preocupar com a administração do PT que foi de noventa e sete a dois mil e 

quatro, mas vou relembrar após trinta e dois anos de história do nosso 

município da administração do teu partido PP, antiga arena depois PDS, quero 

relembrar esse vereador que estava nessa casa que após esses trinta e dois 

anos assumiu um colono agricultor criador de porco, Ildo DeRocco e que 

pegou um parque de máquinas encima dos toco, em estado de calamidade 

pública, as estradas estavam em estado de calamidade pública na época e 

com o início do nosso trabalho em noventa e sete foi recuperada as estradas, 

foi adquirido maquinários novos, a maior parte deles com recurso do 

município, também quero lembrar que o posto de saúde da cidade na época 

que nós assumimos em noventa e sete estava abandonado e parecia um 

galpão, foi entrado lá um prefeito que precisou vir de lá do interior e 

recuperou o posto de saúde, voltou a fazer com que o povo de Rondinha 

voltasse a ter exames gratuitamente, fazia as feiras todo o ano, as feiras 

gratuitamente, trazia os profissionais de Passo Fundo para atender aqui no 

nosso município, vocês entraram após isso e terminaram com esse negócio 

dos exames que tinha e das feiras de saúde que tinha no nosso município, 

quero lembrar que se o Ildo não conseguiu fazer muito mais do que devia é 

porque pegou apenas dois anos de administração do Lula que antes tinham 

um presidente que não mandava recurso para o nosso município, muito pouco 

e também tinha uma câmara de vereadores que era um bando de 

perseguidores que não trabalhava em favor do povo e que votavam, você 

inclusive vereador, votavam contra os projetos do prefeito, mas não era 
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contra os projetos do prefeito, estavam votando contra o povo de Rondinha 

porque eu acompanhei desde o primeiro dia acompanhei as sessão que tinha 

e acompanhei a administração e venho acompanhando até hoje, se o prefeito 

não fez é porque tinha uma câmara que trabalhava contra o povo de 

Rondinha, inclusive você, quero lembrar o vereador que se preocupa tanto 

com a administração do PT para que fale do partido dele como é que está as 

condições do partido dele a nível nacional não se preocupe com a 

administração da Dilma. Também quero lembrar o vereador que nós fomos 

eleitos para trabalhar para o povo de Rondinha não só pensar em Rondinha, 

mas pensar em trazer recurso de fora para o nosso município, só quero 

lembrar que jamais vou querer seguir um exemplo de um vereador como 

você, então antes de falar aqui na tribuna de achar que nós estamos aqui 

apenas para criticar lembra do passado, nós nunca colocamos um processo 

sequer nesse prefeito que estão aí, vocês colocaram vinte e seis processos 

contra os prefeitos do PT que passaram por essa casa porque não admitem, 

querem ficar a vida toda no poder, não admitiram os oito anos que o PT 

mandou, botaram vinte e oito ações populares contra o prefeito, abriram 

inúmeras sindicâncias contra o prefeito que tava aí e quero que me provem se 

algum desses processos foi condenado o nosso prefeito como o Junior 

perguntou na outra sessão. Não adianta vim aqui na tribuna fazer papel de 

anjo porque hoje é situação, porque enquanto foi oposição naquela época 

sim, nós fomos até criticados hoje porque a gente não está aqui para 

prejudicar o povo de Rondinha como vocês fizeram no passado, na época eu 

lembro muito bem dos vereadores que votaram contra o fundo Pimes que era 

para fazer o calçamento das ruas do nosso município que hoje poderia estar 

calçado porque não acreditavam e não apostavam no prefeito que estava ali, 
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não apostavam no povo e passou para nós nesta casa aqui um projeto de um 

milhão de reais para asfalto no bairro e nós aprovamos, nós aprovamos 

noventa e cinco por cento dos projetos que passam por essa casa, se o 

prefeito nosso não fez muito é porque tinha vereadores carrascos que não 

voltavam a favor dos projetos do prefeito. Com a palavra o Vereador 

EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente eu 

gostaria que falar de uma indicação que foi feita por todos nós vereadores 

desta casa, que é pedindo auxílio para a ordenação do frei Gabriel Cavalli que 

vai ocorrer no início do ano que vem e eu acho importante o poder público 

municipal ajudar porque é uma família humilde que já deu um padre religioso 

o padre Evandro e agora um frei, frei Gabriel, então eu acho que o poder 

público, haja visto que a nossa comunidade é uma comunidade religiosa, é 

importante auxiliar alguém que depois vai dedicar a sua vida para auxiliar as 

pessoas da comunidade. Gostaria também de falar e me solidarizar com os 

funcionários públicos estaduais que no final do mês agora de julho, eu me 

incluo porque também sou funcionário público estadual, nós recebemos um 

presente de grego que o nosso salário foi parcelado, o salário dos funcionários 

públicos estaduais que após um mês de trabalho seus salários não estavam à 

disposição e os funcionários vão receber este salário parcelado, alguns 

receberam ontem a última parcela, muito se falou e eu acho que tem que ser 

repetido que o governador que assumiu ou que estava em campanha não 

tinha um projeto para o estado do Rio Grande do Sul, não conhecia a 

realidade do estado, não estava preparado para governar o Rio Grande do Sul 

e também para mim esta atitude do governo é fazer chantagem para o 

governo federal renegociar a dívida, então eu acho que é muito preocupante 

se usar milhares de funcionários públicos para fazer uma chantagem e tendo 
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em vista que não tinha um projeto definido para governar o estado do Rio 

Grande do Sul ,um estado importante como é o estado do Rio Grande do Sul 

que serviu, digamos assim de várias pessoas saíram do Rio Grande do Sul 

para colonizar, para desenvolver outros estados e nós estamos nesta situação, 

então eu acho que é lamentável que nós tenhamos que passar por uma 

situação dessas é claro que eu não boto  a culpa só no governo Sartori, mas 

eu acho que quando se assume um governo tem que ter um pouco de clareza 

e não criar uma situação dessas com o governo, com os funcionários públicos 

do estado como ocorreu. Era isso então, meu muito obrigado. Passou-se 

então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 42/2015 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° 43/2015 que, "Autoriza contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária e emergencial e 

excepcional interesse público para a Escola de Educação Infantil Prof. Eida e 

dá outras providências". 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. 

 
 
 
 
 
 
MARILÂINE DE MORAES                               EDUARDO ZORZI 

            Presidente                                                 Secretário 

 


