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ATA 1073 

No primeiro dia do mês de março 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 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° 

041/2016 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 05, 

06, 07, 08 e 09 de 2016; 02) Projeto de Lei Municipal n° 06/2016 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social a 

Associação Rondinhense de Estudantes Universitários - AREU"; 03) Projeto de 

Lei Municipal n° 06/2016 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder subvenção social a Associação Rondinhense de Estudantes 

Universitários - AREU". Com Emenda; 04) Projeto de Lei Municipal n° 09/2016 

que, "Autoriza contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público"; 05) Projeto de Lei 

Municipal n° 09/2016 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". Com 

Emenda; 06) Projeto de Lei do Legislativo n° 03/2016 que, "Altera o anexo "I"  

da Lei Municipal n°. 1.978, de 04 de novembro de 2005, no que se refere as 

atribuições da categoria funcional do secretário executivo e servente"; 07) 

Projeto de Lei do Legislativo n° 04/2016 que, "Altera o artigo 3°, alínea "a", 

da Lei Municipal n°. 2.586, de 01 de setembro de 2011"; 08) Projeto de Lei do 
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Legislativo n° 05/2016 que, "Altera o inciso "I" do artigo 23° da lei municipal 

n°. 1.978, de 04 de novembro de 2005, muda coeficientes e dá outras 

providencias"; 09) Projeto de Lei do Legislativo n° 06/2016 que, "Altera os 

artigos 2° e 3°, da Lei Municipal n°. 2.794, de 17 de fevereiro de 2014"; 10) 

Pedido de Informação 01/2016 que solicita informações sobre o funcionalismo 

municipal; 11) Pedido de Informação 02/2016 que solicita documentos 

referentes a seleção pública autorizada pela Lei Municipal n° 2.793 de 07 de 

janeiro de 2016. Passou-se então para o Grande Expediente, onde o primeiro 

vereador a pronunciar-se foi o Vereador EDUARDO ZORZI Cumprimentou de 

estilo, disse: Inicialmente eu gostaria de desejar um bom ano de trabalho a 

todos os colegas, sabemos a importância que é poder trabalhar em conjunto 

ainda mais em um ano tão importante aonde passaremos pela escolha dos 

próximos vereadores e também do próximo prefeito para o próximo exercício. 

Gostaria de mencionar o trabalho que a administração municipal tem realizado 

no Bairro Nossa Senhora Aparecida desde o início do ano, um projeto que está 

sendo executado e contempla a implantação da rede de drenagem, o 

recapeamento das ruas, priorizando aquelas que não possuíam calçamento e a 

construção do passeio público, além de importante para o desenvolvimento da 

infra-estrutura do Bairro, a obra traz melhorias na qualidade de vida dos 

moradores que terão acesso facilitado as suas residências, alcançando 

também auto-estima da população local através da percepção de valorização 

contínua da região onde moram, haja vista que todas as obras que foram 

executadas no local, para citar algumas que ocorreram nos últimos anos 

menciono a construção da estação de tratamento de esgoto, hoje em plena 

operação, a criação da unidade básica de saúde do bairro e a reforma do 

parque municipal vinte e oito de março que está sendo reformada e dentro de 
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breve estará recebendo a Rondileite dois mil e dezesseis, uma feira regional 

muito importante para alavancar ainda mais a atividade leiteira e as demais 

atividades no nosso município. Também entendemos que a paróquia Nossa 

Senhora Aparecida do bairro necessita de um espaço maior para poder sediar 

as suas festas. Para finalizar eu gostaria de comentar a parceria minha e do 

vereador João Carlos Bertochi que juntamente com o poder executivo de 

Constantina e do município de Rondinha que afirmamos junto ao Daer no 

início do mês de fevereiro para que fosse feito a melhoria da estrada RS um 

quatro três que liga os dois municípios, sabemos que esta estrada é uma via 

muito importante para o escoamento da produção de grãos haja visto que 

acabamos a safra de milho iniciamos então a safra do soja, isso ajuda muito a 

economia do nosso município, sabemos também que muitos necessitam deste 

trecho, porém pequeno, mas muitas vezes em péssimas condições de 

trafegabilidade que liga as comunidades de linha Tunas, linha São Paulo 

Binns, linha Antinha, linha Marcon, enfim, as comunidades que estão 

localizadas naquela região necessitam diariamente que essa estrada tem a 

qualidade para fazer a coleta da produção de leite e da produção de suínos, 

pois essas comunidades representam muito também para o nosso município, 

haja visto também que se iniciou o ano letivo escolar, então esta estrada 

precisa estar em plenas condições para que os alunos venham todo dia até as 

escolas e possam então não correr nenhum risco. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA 

Cumprimentou de estilo, disse: Hoje eu praticamente, está começando, é a 

primeira sessão ordinária, quero dizer que tivemos umas sessões 

extraordinárias nos dias atrás, aonde foram aprovados já alguns projetos. 

Quero dizer também que o nosso município está trabalhando muito em uma 
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obra muito importante que está sendo realizado em poucos dias, acredito que 

no mês que vem, está em fase de acabamento a compra e a indenização da 

terra aonde será construído uma contenção de água que é uma obra muito 

importante como já aconteceu uma no nosso município no Rio Sarandi que o 

nosso município, a cidade principalmente, e graças a Deus que até hoje a 

gente não teve uma tragédia, mas despesas e gastos no comércio e nas 

famílias, pessoas de idade que sofrem com este problema que vamos resolver. 

Já conversei com o prefeito, como a crise no país, vocês sabem o que está 

acontecendo que se não conseguir dinheiro federal que seja feito com 

financiamento porque a nossa cidade é exemplo, tanto é que hoje também 

estava aqui pessoas de outros municípios, e assessores, acompanhando nosso 

trabalho e copiando coisas desta administração que está sendo feita e 

conseguindo verbas, sabendo conseguir dinheiro para fazer obras, asfalto, 

aonde tem municípios que não conseguem, então a gente agradece a 

presença que teve aqui, e eu como vereador quero dizer que mais um ano 

está começando que estou sempre defendendo o projeto da administração, 

farei sempre o meu trabalho como vereador, fiscalizando e aprovando os 

projetos que a assessoria da Câmara aprova e manda gente aprova, sou fiscal 

também, quero dizer a todos vocês que tenho a certeza que o pai de vocês, a 

família de vocês me conhece com um trabalho que vem fazendo há mais de 

trinta anos como funcionário, agradecer mais uma vez por causa do meu 

trabalho a confiança que eu tive que me elegeram seis vezes, desejo também 

que os vereadores aqui presentes e se algum mais vereador, aluno que está 

aqui vai assumir o lugar nosso como vereador, também alguém do nosso 

município vai ser o nosso prefeito e que eu estou à disposição da família de 

todos vocês como funcionário, vereador, no meu trabalho, muito obrigado, é 
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um prazer estar aqui com vocês, é um prazer, que vocês venham mais aqui e 

estamos a disposição de vocês. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador JUNIOR PEREGO Cumprimentou de estilo, disse: Eu quero fazer 

um comentário, muito bem colocado o que o vereador Dudo colocou, várias 

obras, mas eu acho que é bonito também vim na tribuna e falar da onde vem 

o dinheiro, é bonito dizer que faz obra, faz obra, faz obra, mas vamos 

anunciar na mídia também aonde os recursos são conseguidos que daí o papel 

fica completo e acho que fica mais bonito ainda. Tenho um assunto hoje para 

falar, eu fui procurado por certas pessoas que vieram até mim me pedindo o 

por que pessoas da administração passando em certas residências para tirar 

alunos da escola estadual para estudar na municipal, alunos passando em 

frente a escola para vim estudar na cidade em escola municipal, eu acho que 

isso se realmente aconteceu eu acho que não é papel da administração fazer, 

pois o nosso município é basicamente do interior, então vamos tentar manter 

o nosso povo no interior até que as nossas escolas puderem ficar abertas no 

interior e o acho que vamos tentar manter elas lá no interior. Também quero 

falar sobre um outro assunto na questão de licenças ambientais, sei que 

várias licenças ambientais foram emitidas para a construção e limpeza de 

açudes, mas simplesmente a licença é emitida e o serviço não é feito daí o 

cara vai lá, paga a licença, solicita o serviço, vamos fazer, vamos fazer, e o 

serviço não é feito, renova licença, gasta de novo e o serviço não é feito, 

então eu acho que tem que trabalhar em conjunto, vamos mudar isso aí que 

quem sabe a coisa funciona um pouco melhor. Também quero falar do projeto 

número zero zero seis da Areu, projeto importante, seis mil e quinhentos reais 

para ajudar os alunos no transporte, mas pode ser feito mais, temos exemplo 

aqui municípios vizinhos pagando cem por cento do transporte para os 
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universitários, então que isso sirva de exemplo e se busque a forma de fazer 

como esses municípios vizinhos, o que é exemplo bom tem que ser seguido, e 

para encerrar o meu pronunciamento eu quero deixar aqui uma mensagem 

que tive o prazer de escrever ela, pois muito falei sobre isso nos três anos, e 

eu acho que identifica muito com o que eu venho falando. Não fique triste 

quando se deparar com pessoas invejosas e puxa-sacos e bajuladores, uns 

invejam porque são inferiores, porque quem está acima de você não precisa 

te invejar, os puxa-sacos normalmente são incompetentes por isso tem que 

puxar o saco de alguém, já aos bajuladores precisam andar na sua sombra 

porque não sabem caminhar com as próprias pernas, Paulo Batista dos 

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

TEOFANE MICHELIN PEDON Cumprimentou de estilo, disse: Mais um ano 

se inicia e nós estamos aqui novamente para desempenhar o nosso trabalho 

com competência e responsabilidade, e como representantes do povo 

fiscalizar o poder executivo municipal, conversar com a comunidade e 

defender os interesses da população, quero desejar um ótimo ano letivo a 

todos os professores, funcionários e alunos da escola Schramm e Conde D´Eu. 

No último dia vinte e três de fevereiro, eu e a vereadora Silvana presidente 

desta Câmara de vereadores, estivemos em Porto Alegre para tratar de 

diversos assuntos relacionados a Câmara, na oportunidade estivemos com a 

presidente da Assembléia Legislativa a deputada Silvana Covatti onde a 

parabenizamos pela sua conquista, sendo ela a primeira mulher a presidir o 

Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que a prefeitura 

municipal de Rondinha é composta por dois poderes o executivo e o 

legislativo, até em dois mil e treze só havia um Cnpj e a Câmara por 

orientação do TCE se desvinculou do Executivo Municipal passando a gerir 
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parcialmente os seus recursos administrativos e seus atos. Este ano será 

totalmente desvinculada do Executivo, sendo assim, todo o trabalho de 

contabilidade também será realizado pelos funcionários da Câmara. Estivemos 

no Tribunal de Contas do Estado quando buscamos esclarecer dúvidas com 

relação a contabilidade da Câmara de Vereadores, estivemos também 

visitando a Secretaria dos Transportes acompanhados do senhor Leonir 

Cardoso, representante da casa civil, onde buscamos informações referentes 

às obras inacabadas da RS quatrocentos e quatro, onde a qual apresenta 

vários riscos aos condutores de veículos que por aí passam devido ao desnível 

que ficou de uma pista a outra e os buracos existentes nessa rodovia, fomos 

informados que as obras estariam sendo retornadas nos próximos dias, o que 

observou-se a partir da quinta-feira dia vinte e cinco. Quem quiser se certificar 

os atestados de presença estão disponíveis no site da Câmara comprovando 

que eu e a vereadora Silvana realmente estivemos nestes locais. Quero falar 

também do projeto zero seis que autoriza o poder executivo municipal a 

conceder auxilio aos universitários que estudam nos municípios de Sarandi, 

Carazinho e Passo Fundo, com uma ajuda mensal de seis mil e quinhentos por 

mês, sou a favor deste projeto, pois acho que é de suma importância onde 

tudo está ficando muito mais complicado devido à crise que estamos 

enfrentando e tenho a certeza que toda a ajuda será bem-vinda, o bom seria 

que todo aluno tivesse cem por cento do transporte gratuito. Dia 29 de 

fevereiro liguei de manhã para o secretário de obras para que realizasse o 

patrolamento na linha Binns, acesso à propriedade de Áureo Stivanin e demais 

moradores, na qual a estrada encontra-se em péssimo estado tendo água 

acumulada e parada podendo assim se proliferar o mosquito da dengue, 

sabemos que todos estamos empenhados para eliminar esse mosquito, o 
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secretário passou-me a informação que estão realizando o patrolamento na 

linha Cachoeira e na linha Formosa, mas peço que além de patrolar as 

estradas não esqueçam também de limpar as valetas, destrancar os bueiros 

entupidos, pois se não fizerem isso a primeira chuva que dá todo o trabalho 

realizado vai por água abaixo, a água acaba invadido as estradas destruindo 

as mesmas, pois já vi em algum lugares que fizeram o patrolamento e esse 

serviço não foi realizado, passaram a patrola somente no meio da estrada. 

Para encerrar quero falar a respeito da indicação a qual fizemos novamente 

para nos fornecerem folha de pagamento do executivo, todos os nomes dos 

funcionários,  qual função ocupam, o valor de cada salário, de cada FG, 

esperamos que agora nos forneçam, caso contrário iremos buscar via judicial, 

pois o povo tem todo o direito de saber e esse é o nosso papel de fiscalizar. 

Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO 

FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo, disse: Quero falar um pouco 

sobre o pedido de informação que a gente fez e será aprovado, pedido de 

informação esse que o povo quer saber, quantos funcionários tem nesta 

prefeitura, na prefeitura de Rondinha, o povo quer saber quem são esses 

funcionários, qual a função desses funcionários, quanto ganham esses 

funcionários, quanto é gasto em folha de pagamento, esse é um direito do 

cidadão para vocês que são alunos e estão vindo nos assistir hoje, qualquer 

um de vocês têm o direito de chegar até o executivo municipal, ou seja, até o 

prefeito municipal e pedir para ele quem são esses funcionários e o por quê 

estão andando com carro público para frente e para trás, esse é o direito de 

cada um de nós cidadão. Fizemos esse pedido em inúmeras vezes 

formalmente através de pedido de informação diretamente para esta casa e 

não foi atendido e agora nós fizemos esse pedido através de informação pelo 
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voto, acredito que ele não venha nos negar isso porque se tem uma 

administração que trabalha com transparência não tenho que esconder do 

povo e o povo precisa saber quem são a essas pessoas. Também hoje passei 

na inspetoria veterinária e fui fazer uma visita para pessoa do Rosano e ele 

me fez um pedido que seja instalado lixeiras na rua Júlio Maílhos e não só 

nessa rua aí, em várias ruas a gente tem visto que tem lixo jogados no chão 

por falta de lixeiras, então eu peço a administração para que tome 

providências para que a nossa cidade fique mais limpas nas ruas secundárias 

e não só as ruas do centro, tenho visto muito uma equipe de funcionários 

trabalhar apenas no centro da cidade e as ruas secundárias ficam 

abandonadas tanto com mato quanto com o lixo jogado no chão, então a 

administração tem que ter atenção nisso, por parte da secretaria de obras e 

secretaria da cidade que atenda a avenida Sarandi, mas também atenda às 

ruas secundárias do nosso município. Também estive visitando o Ademir 

Durante na comunidade de linha Formosa e passando por uma ponte que é 

entre a propriedade dele e a propriedade do Avelino Mori tem as pranchas que 

foram quebradas com o caminhão e agora vem a safra e ele pediu que a 

secretaria de obras tome providências pois corre risco de passar um caminhão 

carregado de soja e perder o produto, talvez tombando até o caminhão nessa 

ponte, então peço para a secretaria de obras que tome providências com 

urgência antes que algo venha a acontecer nisso. Também quero falar das 

respeito das obras estão sendo feitas no bairro Nossa Senhora Aparecida e é 

importante que o povo saiba que está sendo investido mais de um milhão de 

reais através de um financiamento, financiamento esse que é feito pelo 

governo federal, pela Presidente Dilma que está cumprindo com os seus 

compromissos e mandando este recurso para nosso município e para os 
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outros municípios, quem viajou fora, vai a Ronda Alta e em outros municípios 

tem visto que a maior parte dos municípios, principalmente aqui no Rio 

Grande do Sul estão sendo feito asfaltamento, então é importante que o povo 

saiba que muitas vezes critica o governo federal, fala mal da Dilma ,mas não 

sabe o que ela manda para o município, a impressão que se tem muitas vezes 

é que o prefeito que faz essas obras. Temos visto também máquinas novas 

andando pelo nosso município, patrola nova, carregadeira, caminhão novo, 

isso são coisas que vem do governo federal, o povo tem que saber isso. 

Também recebi hoje com presidente do partido que eu assino todas as 

emendas que vem do governo federal, os projetos que vem, este colégio que 

está sendo construído na rua Júlio Maílhos tem um investimento de três 

milhões quinhentos e vinte e oito mil reais que é do governo federal, hoje 

chegou para mim assina mais uma liberação de uma parcela de duzentos e 

oitenta e um mil setecentos e trinta e cinco reais, então o governo federal 

está mandando os dinheiros conforme o esperado e eu só espero que essa 

obra seja concluída que está para vocês ver, mais uma a liberação de uma 

parte do pagamento que vem para o nosso município para a secretaria da 

educação, seja para construção de espaço educativo de doze salas de aula, 

então muitas vezes a gente lembra de vim aqui e falar ao criticar, mas não 

lembra de vinho agradecer, muitas e muitas obras que estão sendo feitas no 

nosso município é sim do governo federal e que muitos pedem para a Dilma 

sair, eu acho que não, eu acho que tem que continuar porque nunca um 

governo fez tanto como esse governo está fazendo pelo nosso município, pelo 

nosso estado e pelo nosso país. Também quero falar um pouco sobre a última 

sessão do dia dezessete de dezembro que foi eleita, me desculpe que está 

falando um pouco rápido, porque é cinco minutos só o que eu tenho, que a 
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nossa presidente Silvana, eu desejo a você Silvana um ótimo trabalho, que 

você com o presidente que foi eleita por esses vereadores, pela maioria dos 

vereadores que aqui estão, por cinco vereadores, quatro vereadores do PT e o 

teu voto, você foi eleita democraticamente para o desagrado de alguns, e 

espero que você desempenhe um ótimo trabalho e que você bote respeito 

nesta casa aqui e que o executivo municipal tenha um pouco mais de respeito 

com nós vereadores, porque muitas vezes os projetos que deveriam vim com 

setenta e duas horas de antecedência para nós, chegam de última hora, de 

forma errada, de forma camuflada, e nós muitas vezes ficamos em uma 

sinuca sem saber o que fazer, então agora este ano o prefeito conte com 

nosso apoio, nós não estamos para trabalhar contra o nosso povo, nós 

estamos aqui e fomos eleitos pelo povo para trabalhar pelo povo, nós não 

estamos trabalhando contra o executivo, mas que nos respeitem porque aqui, 

esta casa é um poder legislativo e lá é outro poder, então nada é feito no 

executivo municipal e nem o transporte escolar que foi aprovado hoje de noite 

de seis mil e quinhentos reais para os estudantes seria aprovada se nós 

vereadores não fizesse isso, então parabéns Silvana, desejo a você um ótimo 

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

EDMILSON PEDRINI Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente eu 

gostaria de falar, presidente Silvana, dos quatro projetos que nós temos do 

Legislativo que eu sempre falo e alguns anos já que eu falo isso que em 

Rondinha a gente imagina que a Prefeitura e a Câmara seja um poder só 

porque é no mesmo prédio, tinha a contabilidade junto, nós tínhamos que 

praticamente implorar para receber algumas coisas do lado de lá como eu 

falo, então eu acho que é um início, os projetos visam a contabilidade própria 

e eu acho que o próximo passo é a Câmara ter um local próprio, a gente sabe 
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que o município pequeno, mas nós temos condições de ter uma sede própria 

para que as pessoas entendam que Legislativo e Executivo em Rondinha são 

dois poderes distintos para a gente entender esta questão. Um assunto que 

eu gostaria de falar também neste momento, nós temos uma emenda do 

deputado Marcon de quatrocentos e cinqüenta mil que é um kit silagem para 

atender às comunidades do Binns, Antinha, Marcon, Tunas que são 

comunidades que a gente sabe que produzem atividade leiteira em grande 

quantidade, tem algumas máquinas já compradas, alguns dias atrás o 

deputado Marcon esteve aqui no nosso município e nós fomos visitar o 

prefeito e infelizmente o prefeito se escondeu, não apareceu, porque a 

comunidade lá precisa utilizar, esses equipamentos, eles estão ali, é uma 

colheitadeira adaptada, um caminhão, dois caretões e a gente não sabe 

porque ainda não foram entregues, a comunidade está esperando, as pessoas 

precisam utilizar, mas não recebemos explicação adequada porque que está 

acontecendo isso, então nós gostaríamos que o executivo se sensibilizasse, 

tem aí os produtores precisando desses equipamentos e que seja repassado 

mais breve possível para ser utilizado, é um recurso federal que vai ajudar a 

incrementar ainda mais a atividade leiteira no município. Presidente Silvana eu 

falo com a senhora tá Presidente, a gente sabe que eu tive já a experiência de 

perder a presidência da Câmara aqui, mas isso eu acho que não há motivos 

para a senhora sofrer a represália, atraso de repasses, funcionários serem 

proibidos de conversar com a senhora, um absurdo, nesses dias até a 

solicitação do plenário da Câmara não está sendo solicitado pelo que eu 

percebi, não sei se a senhora já percebeu, então imagine quem se atrever a 

dizer que não vota no prefeito, pode sair do município, então eu acho que nós 

temos que aprender a conviver com as adversidades, se eu não concordo com 
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a opinião, eu sempre falo aquela frase né professora Silvana, posso não 

concordar com nenhuma palavra que você disser, mas eu vou defender até a 

morte o direito da senhora dizer, então acho que a gente está aqui com os 

alunos para entender que nós temos que aprender a conviver com as 

adversidades, partido existe porque existem partes, mas nós temos que 

defender o interesse do município e é isso que a gente tem que fazer, e nós 

estamos aqui para apoiar as senhora. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 

palavra a Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO Cumprimentou de 

estilo, disse: Como já foi comentada na tribuna, este ano é um ano decisivo 

para nosso município, muitos de vocês talvez seja a primeira vez que vão 

usufruir do direito de voto, então só se fazem boas escolhas quando se sabe 

aquilo, se conhece o trabalho, tanto do Legislativo quanto do Executivo e se 

busca analisar de forma crítica esses trabalhos de cada um dos vereadores, de 

prefeito, vice-prefeito, e de seus agentes administrativos e políticos, que bom 

que vocês aceitaram, quero dizer que a casa Legislativa está sempre aberta a 

todos de que dela necessitem e de que dela precisem, porque essa casa não é 

da presidente da Câmara, a professora que eu sou professora com muito 

orgulho, professora Silvana, e de nenhum dos vereadores, o espaço aqui é de 

vocês, hoje estou eu sentada nesta cadeira, amanhã pode ser qualquer um de 

vocês e tomara que daqui tenha pelo menos alguns que tenham essa coragem 

de defender os direitos do outro, do povo, vocês mandam aqui, vocês pagam 

o nosso salário com o trabalho de vocês, por isso é de direito de vocês 

fiscalizarem o nosso trabalho e opinaram também sobre ele, olhem a 

responsabilidade que o voto é, não é simplesmente me deram cinqüenta reais 

e eu votei para ele, não é assim que a gente vota, não pessoas inteligentes 

como eu sei que vocês são, então muito obrigado por vocês terem vindo aqui, 
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estamos sempre à disposição de vocês. Agradeço pelas palavras professor 

Pedrini, Zico, Marfisa, Júnior, pelo apoio, eu conto com apoio de vocês porque 

chegou-se a um ponto nesta casa que se precisou tomar uma decisão, ou se 

continua na mesmice fazendo sempre aquilo que já foi feito de forma nem 

sempre mais correta, retilínea, ou se muda e se procura fazer as coisas da 

forma correta, por isso que muitas vezes a gente precisa mudar os conceitos, 

mudar as opiniões, e isso faz parte de quem quer crescer e evolui, se nós já 

estivéssemos prontos nós não precisávamos nascer, nós ficaríamos lá em cima 

e estaríamos tudo bem, então nós precisamos durante a nossa vida evoluir e 

crescer e só o conhecimento nos dá isso, porque só o conhecimento abre os 

nossos olhos para aquilo que é certo e nós não estamos mais em tempo de 

retaliações, em tempo de perseguições, a idade média já passou, a idade das 

trevas foi superada e vocês sabem, vocês estudam história, estudam 

literatura, vocês sabem do que eu estou falando, aqueles conceitos já não 

podem mais ser aceitos, temos que superar, o planeta terra não argumenta 

mais esse tipo de coisas, nós precisamos mudar a realidade horrenda que nós 

vemos por aí, está nas nossas mãos, de todos, não de um ou outro, nem da 

presidente por ela só, nem do governador por ele só e nem de quem assume 

prefeitura ou vereança, é de cada um que coloca essas pessoas onde elas 

estão, então nós precisamos conhecer para poder escolher quem vai nos 

representar, porque nós somos representantes de vocês, nós somos 

representantes do povo, é pelo voto deles que nós estamos aqui e é por eles 

que nós devemos lutar, que nós devemos defender. Estou na situação de 

retaliação e de perseguição professor, porque eu fiz isso, eu mudei meus 

conceitos, eu procurei ver aquilo que se precisa realmente para o povo, que 

as condições sejam dadas a todos. Na minha campanha política eu defendia 
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uma lema, primeiro as pessoas, que era o tema do meu partido político, 

porém eu cheguei a um ponto que eu comecei a me questionar, primeiro que 

pessoas, as pessoas que estão ali no povo trabalhando e pagando impostos, 

sofrendo dia-a-dia e precisando do poder público ou primeiro as pessoas que 

beneficiam o prefeito, primeiras pessoas que beneficiam o poder público e a 

minha manutenção do poder, por isso que eu precisei mudar as minhas 

convicções, eu defendi uma pessoa que não se mostrou a pessoa que dizia 

que era, então não é feio mudar de ideia, já diz um velho ditado, errar é 

humano, persistir no erro é burrice, eu não me considero burra, não tenho 

vergonha de mudar de ideia, e estou aqui porque me aliei com a oposição, me 

aliei, porque essa oposição tem a mesma visão que eu tenho para Rondinha, 

não interessa a visão de país que hoje eles têm, a visão para Rondinha é a 

mesma que a minha, é a visão de querer o bem de todos, de todas as pessoas 

e não da algumas pessoas que vão me beneficiar depois, então fica aqui para 

quem tiver alguma dúvida do porquê da minha tomada de decisão que eu fiz 

de forma justa e dentro, apesar de contestado do que diz o regimento da 

Câmara, porque eu li várias vezes, muitas vezes, não fiz nada de errado, não, 

dentro da legalidade e dentro da lei, fiz errado aos olhos daqueles que se 

sentiram ameaçados pela minha atitude, aí para esses eu fiz errado, deixa que 

eles fiquem soltando foguetes, cada um se manifesta da forma que bem 

entender, inclusive contra a minha casa com as minhas crianças brincando no 

pátio. Mas não era para isso, é que quando vejo alunos eu me empolgo e 

como eu sou presidente da Câmara e este é o primeiro discurso que vou fazer 

neste ano, eu quero dizer para vocês que é a segunda vez que assumo a 

presidência da esta casa. Na primeira vez eu não pude fazer da forma como 

eu queria fazer porque eu ainda estava vinculada à pessoas que não 
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permitiam, hoje eu não preciso mais dar satisfação, hoje eu estou 

desvinculada destas pessoas e eu vou pôr em prática o que diz o regimento, 

aquilo que está correto e tem respaldo regimental vai ser cumprido, aquilo 

que estavam acostumados a fazer a trancos e barrancos como a gente diz não 

vai mais acontecer, pode ter certeza colega vereador Zico que nós vamos 

moralizar esta casa sim para aqueles que continuarem e estarem aqui 

saberem que Poder Legislativo é um poder, tanto quanto o Executivo e ele 

precisa ser resgatado, lei precisa estar correta, lei tem que ser constitucional, 

lei tem que dizer aquilo que quer dizer realmente, depois de aprovada tudo 

serve, não pode mais ser contestada, então vocês estudem por favor 

bastante, porque eu quero gente que estuda, que tem vontade de ler, que 

tem vontade de se informar, que tem vontade de fazer o bem para vir nos 

substituir aqui, daqui a pouco são vocês, pensem bem nisso, eu falo como 

professora também, porque eu sei que de vez em quando a gente gosta de 

dar uma corrida da aula, não vale a pena, tudo isso vocês vão precisar e eu 

quero ver gente boa representando seu povo aqui. E como essa tomada de 

decisão, essa diferenciação de mandato que eu quero fazer eu propus aos 

meus colegas um projeto que logo, logo vocês vão ver, conversando com 

vocês, nas comunidades do interior onde vocês moram, eu sei que tem gente 

aqui também que é, que mora em comunidades no interior, é o projeto à 

Câmara na Comunidade, nós vereadores vamos organizar reuniões de 

trabalho para discutir quais são os problemas e as reais necessidades de cada 

comunidade do interior, da cidade e do bairro e a partir disso vamos fazer um 

relatório em repassá-lo ao Poder Executivo, porque eu só sei quais são as 

reais necessidades daqueles que eu represento se eu for até lá, se eu ver, se 

eu for in loco para descobrir o que que é, não adianta eu pensar que vocês 
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precisam de uma estrada se de repente a necessidade é uma ponte, não 

adianta eu pensar que vocês precisam do transporte escolar se de repente 

vocês não conseguem sair da casa porque não tem condições de passar para 

chegar à estrada, então quem é realmente representante do povo vai até o 

povo não se esconde em gabinete e é o que a Câmara de Vereadores vai fazer 

este ano. Muito obrigada novamente por vocês terem vindo aqui e agora nós 

vamos passar para a próxima etapa da Sessão da Câmara que é a aprovação 

dos pedidos de informação e dos projetos de lei, estamos a disposição para 

aquilo que vocês precisarem todos que nos assistiram, falo para os alunos, 

mas eu sei que todos estão aqui para ver o nosso trabalho e aceitamos tanto 

sugestões quanto críticas, porque como disse o professor Pedrini, estamos 

aqui para ouvir cada um e se eu não concordo, posso não concordar, mas eu 

tenho o dever de escutar, contem conosco para aquilo que for necessário. Era 

isso. Meu muito obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto 

de Lei Municipal n° 06/2016 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder subvenção social a Associação Rondinhense de Estudantes 

Universitários - EREU". Rejeitado; 02) Projeto de Lei Municipal n° 06/2016 

que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social a 

Associação Rondinhense de Estudantes Universitários - EREU". Com Emenda. 

Aprovado por unanimidade; 03) Projeto de Lei Municipal n° 09/2016 que, 

"Autoriza contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público". Rejeitado; 04) Projeto de Lei 

Municipal n° 09/2016 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". Com 

Emenda. Aprovado por unanimidade; 05) Projeto de Lei do Legislativo n° 

03/2016 que, "Altera o anexo "I"  da Lei Municipal n°. 1.978, de 04 de 
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novembro de 2005, no que se refere as atribuições da categoria funcional do 

secretário executivo e servente". Aprovado por unanimidade; 06) Projeto de 

Lei do Legislativo n° 04/2016 que, "Altera o artigo 3°, alínea "a", da Lei 

Municipal n°. 2.586, de 01 de setembro de 2011". Aprovado por unanimidade; 

07) Projeto de Lei do Legislativo n° 05/2016 que, "Altera o inciso "I" do artigo 

23° da lei municipal n°. 1.978, de 04 de novembro de 2005, muda 

coeficientes e dá outras providencias". Aprovado por unanimidade; 08) Projeto 

de Lei do Legislativo n° 06/2016 que, "Altera os artigos 2° e 3°, da Lei 

Municipal n°. 2.794, de 17 de fevereiro de 2014". Aprovado por unanimidade; 

09) Pedido de Informação 01/2016 que solicita informações sobre o 

funcionalismo municipal; Aprovado por unanimidade; 10) Pedido de 

Informação 02/2016 que solicita documentos referentes a seleção pública 

autorizada pela Lei Municipal n° 2.793 de 07 de janeiro de 2016; 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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