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ATA 1081 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2016.03 com 
quarenta e nove minutos e cinqüenta e oito segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores 

de Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 29 de junho de 2016. 

 

Aos vinte e nove 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, 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) 

Ofício de entrega do relatório do SARGSUS (Sistema de Apoio ao Relatório de 

Gestão) - 1° Quadrimestre de 2016 e o Relatório de Gestão Municipal 

referente ao mesmo período - da Secretaria Municipal da Saúde; 02) 

Declaração de recebimento do SARGSUS (Sistema de Apoio ao Relatório de 

Gestão) do 1° Quadrimestre de 2016 e o Relatório de Gestão Municipal 

referente ao mesmo período da Secretaria Municipal de Saúde; 03) Oficio n° 

170/2016 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 025 

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

vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO Cumprimentou 

de estilo e comentou sobre o projeto A Câmara na Comunidade onde foi 

desenvolvida uma rodada de reuniões nas comunidades que se depuseram a 

receber o projeto, agradeceu as comunidades e as pessoas que participaram, 
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e falou sobre as comunidades que não participaram, que perderam boas 

discussões para o bem do município, eram reuniões que não tinham cunho 

político-partidário, mas que nem todos os vereadores participaram, sendo 

que todos aprovaram, e agora começa o período eleitoral e os vereadores 

que não participaram irão aparecer pedindo o apoio das pessoas. Comentou 

que está se passando por um período complicado no país e que muitos 

dizem que a culpa é do PT, mas o povo sabe que não é, a culpa é das 

pessoas de vários partidos, e agora verão pessoas que vão mostrar a cara no 

período eleitoral e que nunca participaram de uma festa na comunidade, isso 

é uma tentativa de iludir as pessoas para depois enrolar mais quatro anos, 

mas o povo não é mais bobo e vai valorizar quem merece, as pessoas que 

estão no meio do povo e não se escondem e que terão a oportunidade de 

governar para todos e não só para alguns, mas essas pessoas terão uma 

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

ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo e comentou que 

esteve visitando a comunidade da linha Formosa onde presenciou um estado 

de calamidade pública naquela localidade, a estrada do lado do salão que dá 

acesso a comunidade de Cachoeira Branca, que está até com o mato 

entrando na estrada e não sabe como os ônibus conseguem passar, e com 

os impostos que o município recebe o agricultor precisa vir se humilhar para 

pedir para arrumar a estrada, o colono está cansado de chegar na prefeitura 

para pedir e toma um chá de banco, isso com todas as máquinas novas que 

o município tem, sendo que a base da economia do nosso município é a 

agricultura e não é atendido como deveria. Sobre o pedido que fez sobre a 
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segunda camada do asfalto que foi colocado, comentou que é importante os 

vereadores fiscalizar, porque logo depois de cobrado já foi feito. Também 

comentou sobre o pedido de quebra molas nas ruas do bairro que é uma 

reivindicação da comunidade e que o mesmo já deveria constar no projeto. 

Comentou que o povo questiona sobre o prazo de conclusão da obra da 

escola, disse que não é por falta de liberação de recursos pois acompanha os 

recebimentos e isso não está atrasando, tem que ver o porque que essa obra 

está atrasando. Lembrou que no orçamento do ano passado foi orçado a 

barragem, e não é por causa dos vereadores que a barragem ainda não saiu, 

os vereadores já aprovaram este recurso, disse que os vereadores tem 

pressa que essa barragem saia e os vereadores querem que saia a 

barragem, mas querem que venha o projeto para discutir. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI 

Cumprimentou de estilo e comentou sobre um projeto que vai vir para a 

câmara sobre a gestão democrática do ensino público municipal, falou que 

participou, mas foi derrotado, que nesta casa os vereadores retiraram o 

direito dos professores de escolher o diretor da escola Schramm e esse plano 

municipal, que se a gestão é democrática a primeira providencia que se deve 

dar é que o diretor da escola municipal seja de escolha da comunidade 

escolar como era, porém o projeto da gestão democrática é incoerente, pois 

diz que a função de diretor e vice diretor é de livre admissão e exoneração 

do prefeito municipal, e isso não é gestão democrática pois já se tirou esse 

direito dos professores e agora que se tem a oportunidade de fazer um plano 

sobre a gestão democrática do ensino público continua essa distorção em 
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retirar esse direito de escolher o gestor do ensino, e eles tem a 

responsabilidade de ver esta questão com a comunidade escolar, ao menos 

esta questão da eleição da direção, e tem que dar a oportunidade para a 

comunidade escolar discutir um projeto pedagógico para administrar a 

escola, que assim a escola cresce e só assim tem-se uma educação de 

qualidade, até para que os alunos participem do processo democrático e 

aprendam a conviver com as diferenças e respeitar a opinião dos outros. Era 

isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ 

ZANATTA Cumprimentou de estilo e comentou que foi comentado na 

tribuna que os roubos começavam em Brasília e terminavam em Rondinha, 

que o prefeito era boca suja e deveria se olhar no espelho, e que se um 

funcionário ou vereador elogia o prefeito é um puxa saco, mas que neste 

momento o prefeito está em uma cidade vizinha dando uma palestra, sobre 

gestão, parabéns para esse administrador e essa administração, e o povo já 

tem a solução para os próximos quatro anos para dar continuidade há um 

projeto que é exemplo na região. Parabenizou o prefeito e os secretários e 

secretarias pela administração que estão fazendo. Falou que também 

comentaram que todos os partidos roubaram lá em Brasília, mas acredita 

que já estão presos, e a maioria não era do seu partido como todas as 

pessoas sabem, assim como a presidente afastada e o Lula. Falou que quem 

não entende acha que os culpados foram os presidentes anteriores e que o 

que aconteceu na Petrobrás o PT não é nada culpado. Também falou sobre 

uma pesquisa que foi feita, que gente que andava faceiro está murcho como 

uma bola furada quando souberam do resultado. Parabenizou as pessoas 
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que tem coragem de se candidatar que são influenciadas por outros para 

concorrer. Sobre a obra da escola questionou sobre qual foi a obra deste 

tamanho realizada nos oito anos de administração do PT, falou que se está 

demorando é porque é uma obra muito grande onde poucos municípios tem. 

Lembrou da construção da casa da cultura que foi condenada e estava 

caindo e que foi gasto praticamente o dobro para conseguir salvar para que 

não desmoronasse. Sobre o asfalto falou que logo será retomada a obra, 

porque quando chega o dinheiro eles começarão novamente, e hoje já foi 

liberado para a rua Duque de Caxias, Tiradentes e Cipriano José Breda que 

logo será dado inicio. Comentou que recentemente foi recebido máquinas 

por uma cooperativa através de um deputado que fez votos aqui e 

parabenizou e quem sabe mais comunidades podem receber. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI 

Cumprimentou de estilo, e parabenizou a todas as equipes que participaram 

do campeonato municipal de bochas, o que traz integração as comunidades 

participantes, também parabenizou a secretaria de educação e ao professor 

Mauro Pasqualli responsável pelo CMD que muitas vezes é criticado, mas 

entende a restrição do orçamento, mas também quando os eventos são 

realizados e tem sucesso deve-se também lembrar  e valorizá-los. Sobre o 

campeonato de futebol sete parabenizou também aos atletas e as 

comunidades que participaram em especial aos campeões e disse que fica 

feliz em contribuir, sendo que acompanhou o campeonato. Comentou que 

esteve visitando a comunidade de linha Gasparetto e conversou com o 

produtor Gilmar Gasparetto e família, parabenizou o mesmo pela menção 
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honrosa que ele recebeu na cidade de Cruz Alta pelo trabalho que realiza na 

sua propriedade, onde foi premiado como produtor de leite destaque na área 

de atuação da Cotrisal que faz um grande trabalho de fomento na região, em 

especial ao Rodrigo Marcon técnico da Cotrisal. Disse que muito se critica a 

questão de estradas, mas que deve-se valorizar aquilo que é feito pela 

secretaria de obras, que as vezes o clima atrapalha, mas que na medida do 

possível todos os agricultores são beneficiados, mas se tenha um pouco de 

paciência pois a demanda é muito grande e nem sempre se consegue 

atender a todos no momento. Comentou sobre a conclusão dos asfaltos. Fez 

um pedido para a comunidade para que participe da campanha do agasalho 

neste inverno. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 

SILVANA MARIA TRES CICHELERO Cumprimentou de estilo, e 

questionou o porque a Construbrás estaria sendo investigada, pois só tinha 

conhecimento da investigação sobre a Petrobrás a qual está quebrada. Falou 

que o povo deve vir falar com o prefeito e fazer suas reivindicações, mas que 

venham com tempo e que tragam um chá ou um café e a paciência, até 

mesmo um projeto que veio foi assinado pelo secretário da administração, 

acha que mudou o prefeito e ninguém fala com ele. Sobre a casa da cultura 

falou que realmente teve que ser reformada e reforçada, assim como o muro 

da escola que precisou de reforço, que disseram que foi gasto em torno de 

cinqüenta por cento do valor do terreno na construção do muro e que 

tomara que o muro não caia sobre as crianças que vão estudar lá. Referente 

ao projeto a Câmara na Comunidade, disse que feliz de quem participou e se 

disponibilizou, pois é um aprendizado e quem quis aproveitou e quem não 
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quis deixou de aproveitar e de ir até o povo, talvez vão de outra forma, nós 

fomos com veículos próprios conversar com os eleitores, não usaram 

gasolina da prefeitura e nem da câmara. Ainda ontem obteve-se um número 

de cento e quarenta jovens ouvindo a palestra do parapsicólogo Mauro 

Rosso juntamente com professores da escola Conde D´Eu, e acredita-se que 

quem participou gostou, agradeceu ao palestrante e ao James e a Cristiane 

que indicaram, e que não se arrependeu nenhum pouco pois é uma pessoa 

fantástica e precisa-se de mais pessoas que tragam cultura e conhecimento 

para o município e com certeza foi um bom desfecho para o projeto. 

Solicitou que o prefeito ou o secretário de administração que explique como 

está o caixa da prefeitura e se vai ser feito ou não a barragem, já que a 

câmara já aprovou ainda no ano passado ou qual vai ser a desculpa agora. 

Também comentou sobre o pedido de informação que não foi respondido 

sobre quantos funcionários tem no CIEE e na folha de pagamento. Falou que 

o povo já sabe o que deve fazer em outubro e que deve fazer a escolha 

correta, pois se enganou, mas abriu os olhos e mais pessoas podem abrir e 

enxergar o que esta acontecendo no município. Referente a lei de gestão 

democrática no ensino no município disse que precisa ser muito bem 

analisada e discutida e que talvez já se tenha perdido o prazo, a mesma diz 

que as decisões devem ser tomadas em conjunto com a comunidade escolar 

e que as pessoas que fazem a gestão do ensino devem ser escolhidas pela 

comunidade escolar, pede aos colegas vereadores que façam um estudo 

sobre esta lei para que possam discuti-la e que se convoque uma audiência 

pública para ouvir os professores e os demais pois é uma lei para os 
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próximos vinte anos. Comentou  sobre a diferença entre o poder da política e 

o poder de polícia. Era isso. Meu muito obrigado. Passou-se então para a 

ordem do dia onde não ouve projetos. 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 


