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ATA 1080 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2016.02 com 
quarenta e oito minutos e quarenta e seis segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 08 de junho de 2016, conforme Resolução n˚ 004/2016. 

 

Aos oito dias do mês de junho 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, 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° 149/2016 do 

Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 024 de 2016; 02) 

Decreto Legislativo n° 02/2016 que, "Dispõe sobre a aprovação da prestação 

de contas do Executivo Municipal de Rondinha referente ao exercício de 

2014"; 03) Resolução n° 04/2016 que, "Institui o Sistema de Ata Eletrônica 

na Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha/RS; 04) Indicação n° 

03/2016, que seja instalado quebra molas nas ruas do bairro Nossa Senhora 

Aparecida; 05) Projeto de Lei Municipal n° 22/2016 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal, abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO, e dar 

outras providências"; 06) Projeto de Lei Municipal n° 24/2016 que, "Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de locação com o espólio de 

Ivanor Taparelo e sucessores e dá outras providências"; 07) Projeto de Lei 

Municipal n° 24/2016 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
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contrato de locação com o espólio de Ivanor Taparelo e sucessores e dá 

outras providências"; Com Emenda. Passou-se então para o Grande 

Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador 

RENATO LUIZ ZANATTA Cumprimentou de estilo, comentou: Que 

participou de uma explicação referente ao projeto da construção da 

contenção de águas, notou a preocupação dos vereadores sobre este 

projeto, e o dinheiro para a sua construção que é um montante de mais ou 

menos setecentos mil reais. Falou sobre a situação financeira do país, que 

acaba diminuindo o repasse aos municípios e que o município de Rondinha 

deixou de receber muito mais que esse valor de repasse do governo federal. 

Falou sobre os gastos não previstos com a construção da escola municipal 

com muros, detonações e ainda a compra do terreno. Solicitou a presidente 

que ajude o executivo na construção da barragem no caso de haver sobra 

financeira do legislativo. Também lembrou da construção da obra do túnel, 

que foi construída com recursos próprios. Era isso. Meu muito obrigado. Com 

a palavra o Vereador JUNIOR PEREGO Cumprimentou de estilo, comentou: 

Sobre os campeonatos de futebol e de bochas realizados pelo município, 

parabenizou os participantes e os campeões. A respeito do campeonato de 

futebol sete falou que não concorda com a forma do Mauro trabalhar, disse 

que quem merece méritos são as equipes e os atletas, mas acha que é muito 

pouco o que o CMD faz. Comentou que o parque poderia ser usado para 

esporte, mas está abandonado. Referente a entrega dos troféus, onde 

alguns atletas tiveram que dividir os troféus. Disse que muita gente não 

saiba que nós temos um prefeito e no campeonato mostrou a cara, sendo 
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que não foi assistir nenhuma partida do campeonato, disse que isso é querer 

aparecer para levar o seu nome. Criticou o presidente do CMD que quando 

se faz uma entrega de premiação as autoridades presentes devem ser 

chamadas para participar, questionando qual é o critério usado nesse tipo de 

ocasião. Disse que o vereador Junior é sempre o mesmo e vai continuar 

falando, não importando quem é o prefeito e o partido. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA TEOFANE MICHIELIN 

PEDON Cumprimentou de estilo, comentou: Sobre a indicação da 

construção de quebra molas no Bairro Aparecida. Sobre o projeto da 

construção da barragem, disse que não é contra, somente quer que tenha 

explicações sobre o projeto porque é um direito do vereador saber antes de 

aprovar o projeto da construção da barragem de contenção de águas. Disse 

que o prefeito convidou comerciantes para explicação do projeto, mas 

esqueceu dos vereadores, disse que estes devem ser valorizados. Era isso. 

Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO 

FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo, comentou: A respeito da 

instalação de quebra molas no Bairro Aparecida que ficou de fora do projeto 

de engenharia e que agora deverá ser feito. Disse que o executivo deve dar 

mais atenção aos vereadores que são os representantes do povo. Falou que 

visitando o comércio foi indagado sobre porque a Câmara não estava 

aprovando o projeto da barragem, mas que na verdade esse projeto foi 

aprovado no orçamento do ano passado, mas na rua tem a conversa que os 

vereadores não querem aprovar, que é uma mentira que foi espalhada por 

boatos. Sobre a construção da escola disse que deveria ter visto antes se ia 
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precisar muro ou não. Disse que o trabalho tem que ser feito com seriedade 

e não só pensar na política, que tem q se tratar o dinheiro público com mais 

carinho, respeito e educação. Falou que o prefeito nunca procurou os 

vereadores para falar da barragem. Disse que os vereadores aprovaram 

noventa e oito por cento dos projetos que passaram pela câmara. Que seria 

bom conversar com a comunidade sobre o projeto da barragem que não tem 

nada a esconder, mas questionou se teria algo a esconder, ou se a 

construção da barragem é feita somente para ganhar voto. Disse que 

devemos pensar no futuro e que o povo merece uma audiência pública para 

tratar da barragem. Disse que vamos aprovar mais cinqüenta mil reais para a 

construção da barragem e que fazem fofoca que os vereadores não querem 

aprovar. Pediu mais respeito com o povo e os vereadores, pois sem os 

vereadores o prefeito não faz nada no município. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI Cumprimentou 

de estilo, comentou: Sobre o projeto de contenção de águas do rio lambari e 

a importância para a comunidade, mas frisou que primeiramente deve-se 

fazer uma audiência com a comunidade. Convidou a toda a comunidade para 

participar da tradicional festa de Santo Antônio que será realizada no 

próximo dia treze de junho. Também parabenizou o Centro Estadual de 

Educação Conde D´Eu pelo jantar da festa curso normal que foi realizado no 

ultimo dia quatro de junho com a participação de mais de quinhentas 

pessoas. Parabenizou também a Cicar pela realização dos sorteios e pelo 

incentivo ao comércio local. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a 

Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO Cumprimentou de estilo, 
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comentou: Que ficou evidente a preocupação referente ao projeto da 

construção da barragem do rio lambari, que é algo é já estava orçado e 

agora somente está sendo feito uma adequação, e que se ainda não 

começou a obra não é culpa dos vereadores, pois o executivo não informou 

ao legislativo sobre o projeto mesmo já sendo feito a solicitação. Lembrou 

que antes da construção do túnel do rio sarandi as enchentes eram ainda 

maiores, obra que foi realizada pelo ex-prefeito Alvarino Cardoso que hoje já 

não concorda com o seu ex partido como eu também não concordo. 

Lembrou que a obra foi feita com recursos próprios e que hoje a produção 

do município diminuiu, dificultando atualmente a realização da obra da 

barragem com recursos próprios. Disse que ninguém é contra a construção 

da barragem, mas que quem vai pagar a obra será o povo e o mesmo tem 

que saber como será aplicado e que nas mãos dos vereadores não tem mais 

nada. Comentou que se o prefeito precisa do dinheiro do legislativo para 

ajudar na construção da barragem, que ele venha falar conosco e assim 

poderá ser analisado, e quem sabe assim lembre que existem vereadores. 

Parabenizou a Escola Conde D´Eu, professores e alunos pelo jantar realizado 

e a Cicar pela valorização que dá ao nosso comércio. Era isso. Meu muito 

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

n° 22/2016 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito especial, 

incluir no PPA e na LDO, e dar outras providências"; Aprovado por 

unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 24/2016 que, "Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar contrato de locação com o espólio de Ivanor 

Taparelo e sucessores e dá outras providências", Com Emenda; Aprovado 
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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. 

 
 
 
 
SILVANA MARIA TRES CICHELERO                    JUNIOR PEREGO 
                 Presidente                                                  Secretário 


