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ATA 1023 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dezenove horas, 

reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador RENATO 

LUIZ ZANATTA os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, EDUARDO 

ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, MARFISA 

MICHIELIN PEDON, MARILÂINE DE MORAES, SÉRGIO ANTONIO 

FORTES DA SILVA E SILVANA MARIA TRES CICHELERO. Após o 

Presidente dar abertura aos trabalhos, solicitou a Secretária que fizesse a 

leitura de um trecho da Bíblia, logo após, o Presidente solicitou a Secretária 

para que procedesse a leitura dos seguintes documentos. 01) Oficio n° 

051/2014 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 011, 

012, 013 e 014 de 2014; 02) Projeto de Lei Municipal n° 011/2014 que, 

"Autoriza o Executivo Municipal, abrir créditos especiais, incluir no LDO e PPA, 

suplementar apontar recursos e dar outras providências ". 03) Projeto de Lei 

Municipal n° 012/2014 que, "Altera o Art. 1° Da Lei Municipal n° 2.788, de 08 

de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 

contratações temporárias e da outras providências ". 04) Projeto de Lei 

Municipal n° 013/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal a repassar 

recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e da 

outras providências ". 05) Projeto de Lei Municipal n° 014/2014 que, "Autoriza 

o Executivo Municipal a efetuar gastos com despesas comemorativas ao 49° 

aniversário do município de Rondinha". Passou-se então para o Grande 

Expediente, onde a primeira vereadora a pronunciar-se foi a Vereadora 

MARFISA TEOFANE MICHIELIN PEDON Cumprimentou de estilo, disse: Lí 

uma reportagem no jornal da folha da produção o prefeito Pasquetti disse que 

foi a Brasília e disse que conseguiu junto ao FNDE uma verba de três virgula 
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cinco milhões para a construção da nova escola Schramm, só um detalhe, não 

foi ele sozinho que conseguiu isso, todos nós vereadores também juntos nós 

se empenhamos para conseguir esses recursos em Brasília. Essa semana os 

moradores da rua João Scorsatto me procuraram pedindo que seja tomado 

providências urgentes no desvio da sanga que corta essa rua, pois cada chuva 

forte que dá ela sai alagando as ruas, suas casas e terrenos. A rua, no outro 

dia os caminhões de bombeiros vão lá e lavam, e as casas, e os terrenos 

como que ficam, então que seja tomado alguma providência para solucionar 

esse problema o mais rápido possível. No próximo dia oito de maio 

comemoramos o dia da mulher, quero deixar uma pequena homenagem a 

elas. Simplesmente mulher a verdadeira guerreira do mundo, a pessoa que 

mais luta pelos seus ideais, aquela que move montanhas e tudo mais o que 

vier pela frente, ela não tem medo, enfrenta, encara, fortalecem, cada dia 

mais forte, cada dia mais seguro de si, as mulheres mudam o mundo, fazendo 

girar, fazem o sol se aquecer pois elas têm o poder, tem a mão de Deus em 

seu coração e nada mais justo que um dia especial para elas, feliz dia das 

mulheres, oito de março, muito obrigado. Era isso. Meu muito obrigado. Com 

a palavra o Vereador JUNIOR PEREGO. Cumprimentou de estilo, disse: 

Quero falar hoje sobre o assunto que já gerou bastante polêmica, muito já foi 

falado, já foi dito que isso não aconteceu por falha do antigo secretários e eu 

já falei aqui que talvez tenha sido falha de uma administração, mas agora 

quero falar não mais nas falhas pois o projeto aconteceu que é o projeto da 

escola, três milhões quinhentos e vinte e um mil seiscentos e noventa e nove 

reais e oitenta e nove centavos junto ao FNDE, bastante dinheiro né, acho que 

primeiro temos que fazer um agradecimento a mãe Dilma, que vem 

mandando vários recursos, não só esse da escola, e voltando um pouco falado 
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de falhas, quando estava falando em falhas, o prefeito Ezequiel quando 

viajamos a Brasília pediu para darmos uma atenção especial ao projeto da 

escola e isso foi feito, tivemos junto ao FNDE, tivemos a reunião lá, foi visto 

que tinha que ser feito e agora pelo que vejo na mídia no passar dos dias ele 

veio, saiu no jornal no rádio e tal e coisa, mas não sei talvez queira puxar o 

mérito todo para ele, sei lá o que que ele quis fazer, eu acho que há hora de 

agradecer, agradecer talvez o gabinete do deputado federal licenciado Luiz 

Carlos Busato do PTB que não é do meu partido, secretário de obras públicas 

e irrigação e desenvolvimento urbano do estado do Rio Grande do Sul, pois 

tiveram uma participação grande na elaboração desse projeto, agradecer o 

chefe de gabinete dele o seu Dirceu, o Jaimir, o Juarez, o Ildo, que trabalha 

naquele gabinete pois meio por longe tive acompanhando um pouco isso, tive 

contato com os vereador Lóris Perego de Ronda Alta que por sinal é meu tio e 

é do PTB e também acompanhou isso, eu acho que não é difícil depois do 

projeto aconteceu abranger todas pessoas que participaram desse projeto 

inclusive nós todos os vereadores que fomos a Brasília e tivemos aquela 

reunião que também temos participações então acho que caberia ao prefeito 

fazer um crescimento a mais gente. Também quero falar de um projeto que 

foi votado no mês de janeiro, projeto número quatro que cria o cargo de 

coordenador municipal da secretaria de obras, bastante discutida a respeito da 

secretaria de obras nesse ano, bastante falei, tive problemas com o secretário, 

mas sempre teve secretários de obras, o trabalho sempre foi feito de uma 

maneira de outra, sempre foi feito, mas eu estava olhando para a criação 

desse cargo e fiquei pensando em uma, claro muitas pessoas podem ocupar 

esse cargo, que estão lá dentro que não estão mas tem uma pessoa que está 

dentro da secretaria de obras há bastante tempo, inclusive na época do PT, 
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sei que recebeu convites para ser secretário e não aceitou, pessoa essa do 

partido do PP, que defenda o PP, que até acho que merece uma chancezinha 

maior dentro dessa administração, até porque se é ele que não quer ou não 

tão querendo dar para ele um cargo maior, não sei o que está acontecendo 

que também por sinal é da família, coincidência né o meu tio Ivanir não é do 

meu partido, não estou aqui defendendo ele, mas vejo que ele conhece tudo 

que é estrada, tudo que é bueiro que tem por aí foi ele que fez e eu acho que 

estaria na hora de dar uma atenção especial. Também quero falar um pouco 

da reposição salarial que acho que vai vir logo logo, tive analisando outros 

municípios e o nosso é o que menos deu no último ano, eu acho que temos 

que valorizar um pouco mais esses funcionários que tanto que nós falamos 

nessa tribuna das obras disso daquilo mas tudo passa pelas mãos dos 

funcionários, nós estamos aqui o prefeito está lá, mas quem está pegando no 

batente é os funcionários, sejam operadores de máquinas, seja quem está 

varrendo a rua, qualquer classe de funcionários, eu acho que agora quando vir 

a reposição salarial eu acho que tem que olhar com um pouquinho mais 

atenção a eles e melhorar um pouco esse aumento. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador SÉRGIO ANTÔNIO FORTES DA 

SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Quero desejar os votos de pesar ao 

falecimento do Volmir Orlandi, popular Zico, foi meu colega de trabalho 

também na empresa do Menin materiais de construção. Também fizemos 

novamente o pedido de informação ao executivo municipal, a gente fez esse 

pedido o ano passado, fizemos ele por duas outras vezes, a gente não teve 

retorno, não entendo porque, tive pessoalmente eu e o Pedrini no gabinete do 

prefeito conversando com ele e o Sidinei Lavarda que seria o assessor jurídico 

do poder executivo, e que disseram que iriam nos passar as informações na 
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qual até hoje não veio, isso passou um ano e isso preocupa porque o povo de 

Rondinha quer saber, o povo nos cobra no dia-a-dia como vereador que foi 

esse pedido o vereador Edmilson Pedrini, o Junior Perego, a Marfisa e o Zico 

do bairro fizeram ao poder executivo municipal de qual é o percentual gasto 

com funcionários no ano, qual é o valor gasto mensalmente em folha de 

pagamento pela prefeitura municipal de Rondinha, quantos funcionários 

compõem atualmente o quadro de servidores do município de Rondinha, 

quem são esses funcionários e qual é a função de cada funcionário, hoje eu 

falei, falei da outra vez também, a gente vê pessoas dirigindo cargo público e 

as pessoas nos questionam, como é um trabalho de fiscalizador nosso de 

vereador, nos questionam no dia-a-dia quem é aquela pessoa, qual é a função 

que ela faz, e a gente fica devendo sem saber informar porque o executivo 

nega, negou no ano passado esse pedido de formação, não entendo por que, 

acho que não tem nada a se esconder, de não estar no portal transparência 

porque acima de dez mil habitantes e o nosso município não comporta isso, 

então faço novamente neste início de ano, peço ao executivo municipal que 

tire o capricho de nos passar esse pedido de informação, caso contrário, no 

ano passado deixou, mas desta vez a gente vai procura junto à promotoria 

para que o executivo nos forneça esse tipo de informação, o povo de 

Rondinha merece respeito que merece saber quem é quem, se tem bastante 

que diga que tem bastante, se gastam mais do que a metade por cento que 

se diga que é gasto mais do que a metade por cento, se a casa está cheia que 

diga que a casa está cheio, se a cabide de empregos que diga que a cabide de 

emprego, como dizia vereadores do passado. Também estamos nos 

preparando, preparando nossos projetos para fazer a viagem a Brasília neste 

início de ano, agora este mês está indo um grupo de vereadores e mês que 
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vem se Deus quiser estaremos indo para lá levando projetos que vem em 

benefício de algumas comunidades, e sabe que algumas comunidades estão 

com dificuldades pois os bombeiros estão exigindo reformas para poder fazer 

as liberações das festas e nem todas as comunidades têm este recurso e a 

gente vai ver sim em Brasília se consegue recursos para essas comunidades 

que nos procuraram para a gente tentar resolver da melhor forma possível 

isso, e também a gente está levando projetos junto para conseguir recursos 

para as associações registrados e cadastradas para ver se a gente consegue 

sim junto ao governo federal. Falou aqui o Junior, falou aqui a Marfisa do 

prefeito Ezequiel Pasquetti, lembro muito bem que no dia que fomos a Brasília 

no ano dois mil e treze reuniu-se no saguão da prefeitura municipal junto com 

nós vereadores pedindo encarecidamente que cada um dos seus vereadores 

procurasse os deputados e que agendasse a reunião para que a gente fizesse 

um esforço na parte do legislativo para que a gente conseguisse trazer para 

Rondinha o recurso para a creche ou para escolas, em uma quinta-feira à 

tarde reuniram-se no ministério da educação os nove vereadores que aqui 

estão, fizemos várias perguntas, vários questionamentos, esclareceu muito 

para nós, o assessor do ministro naquele dia e por surpresa não, é cara do 

prefeito que está aí de quando dá problemas a culpa dos outros e quando dá 

certo é ele que fez, não gosto do eu, ou eu, o eu, o eu, eu acho que tem que 

ter um respeito sim com esta casa, estamos usando o mesmo prédio mas que 

fique claro que aqui há dois poderes, o executivo e o legislativo, me sentiria 

envergonhado sendo vereador do próprio partido e não ter sido relatado em 

nenhum dos seus pronunciamentos que os vereadores também deram sua 

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

EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente eu 
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gostaria de desejar a todos nós um bom trabalho neste ano de dois mil e 

quatorze tendo em vista que estamos iniciando hoje através desta sessão 

ordinária os trabalhos legislativos de dois mil e quatorze. Eu gostaria de 

inicialmente comentar uma informação que eu li no jornal que o município 

está recebendo um milhão e duzentos e dezoito mil para asfaltamento, eu 

gostaria sim de uma certa coerência para beneficiar de fato as ruas do 

município que necessitam, a gente sabe que temos ruas importantes no 

municipal de Rondinha que não tem nem calçamento, então que se 

procurasse de alguma forma beneficiar essas famílias que têm esse problema, 

principalmente em dia de chuva, em dia de muitas seca sofrem com pó e com 

barro. Outro assunto importante, eu gostaria de comentar, diz respeito 

recurso para escola, foi comentado muito aqui, eu acho que uma escola muito 

importante que vai ser conseguida para o município e ela é fruto do trabalho 

de uma série de setores que inicialmente eu gostaria de comentar que o setor 

mais importante que deve ser comentado que são recursos do governo 

federal, governo federal que tem disponibilizado recursos para educação, uma 

educação que no Brasil durante muito tempo não foi prioridade e agora está 

sendo, é claro que para resgatar esse atraso que nós temos na educação leva 

tempo. Gostaria de comentar também que se critica muito o governo federal, 

mas o nosso município já ganhou um caminhão, já ganhou uma moto-

niveladora, ganhou uma retro-escavadeira, um valor enorme que foi destinado 

ao município e então não dá para dizer que não está sendo beneficiado. 

Gostaria também de comentar também a questão do início do ano letivo, 

começamos mais um ano letivo no dia dezessete nas escolas municipais e 

estaduais, gostaríamos também de desejar um bom trabalhos aos professores, 

desejar um bom aprendizado aos alunos e dizer que a educação com certeza 
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ela é transformadora, ela cria condições para as pessoas melhorar de vida de 

entenderem melhor o mundo em que vivem. Também gostaria de lembrar, os 

colegas já falaram, mas o dia oito é o dia da mulher e nós gostaríamos 

também de dizer que nós defendemos a igualdade, e infelizmente passado 

alguns séculos ainda nós temos algumas distinções ainda, alguns preconceitos 

em relação à mulher, que ela busca cada dia melhorar no mercado de 

trabalho, melhorar nas suas atividades e melhorar a sua inserção na 

sociedade. Gostaria também de comentar algo bem importante no que dizem 

respeito aos problemas e que a gente acompanha no Brasil, de fato o Brasil 

tem um problema de infra-estrutura muito grande, quando nós olhamos para 

os meios de comunicação nós vemos as estradas com problemas, mas isto 

também é fruto de um crescimento desordenado que o país sofreu nos 

últimos anos, e prova disso é que se nós voltarmos a dez a doze anos atrás, 

eu gostaria que se fizesse um levantamento de quantas famílias possuíam 

carro no município de Rondinha, e quem tinha um quantos têm hoje e isso 

reflete no Brasil, então se a pessoa adquire automóvel, adquire 

eletrodoméstico é porque suas condições de vida melhoraram, então é claro 

que nós temos problemas de estradas, nós temos problemas de energia 

elétrica mas isso é fruto de um crescimento que o Brasil vem tendo nos 

últimos anos e que é visível para todos, só não enxerga que não que. Era isso. 

Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora SILVANA MARIA TRES 

CICHELERO. Cumprimentou de estilo, disse: Então também gostaria dizer 

que se inicia mais um ano legislativo, que possamos desenvolver um bom 

trabalho de forma cumprir o nosso papel de forma coerente com postura e 

compostura. Me comprometi, antes de mais nada, em falar em nome das 

minhas colegas de trabalho, a serventes de escola, posso até estar fazendo 
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papel de advogado do diabo, afinal sou vereadora da situação, mas como já 

foi comentada na tribuna hoje, infelizmente os salários dos nossos 

trabalhadores de obras, dos nossos funcionários da prefeitura que realmente, 

que são quem realmente efetivam o trabalho são muito baixos e as minhas 

colegas serventes me mostraram seu contracheque e o seu salário base é de 

seiscentos e trinta e dois reais para quarenta horas de serviço, eu falo por 

elas, em nome delas, venho reivindicar que olhem com outros olhos essas 

pessoas, elas trabalham muito, elas estão aí para o que der e vier elas não 

tem um momento para sentar na sombra debaixo das árvores para descansar, 

elas pegam do início ao fim e fazem além daquilo que está no seu papel ou no 

seu requisito da sua função, lá se precisa dar um colo elas dão, se precisa 

pegar uma criança elas pegam, elas cuidam das crianças nos intervalos, nos 

recreios, na escola que tem recreio, então acho que nós precisamos pensar 

diferente e ver o que fazer, hoje não se concebe, é uma briga para se 

conseguir alguém que queira esse cargo para trabalhar no início do ano 

porque o salário não é nem um salário mínimo, então isso peço que o poder 

executivo possa olhar e quem sabe começar por aí que se de um salário mais 

justo então para elas. Quanto aquilo que foi falado aqui da escola, nós 

realmente fomos solicitados pelo prefeito que fossemos a Brasília e que 

pedíssemos e buscássemos um acordo com os deputados para que fosse 

conseguido recurso para o pró infância, uma escola de educação infantil, 

então esses recursos realmente nós fomos, nós pleiteando, nós até tínhamos 

um acordo entre deputados que o Covatti daria novecentos mil, o Marcon os 

outros novecentos mil e que então nós conseguiríamos o dinheiro para o pró 

infância que é a escola de educação infantil, nem um nem outro cumpriu 

vamos ser bem sinceros, a verba que está vindo hoje é uma verba de uma 
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escola de doze salas do FNDE para o ensino fundamental, são duas etapas 

diferentes de educação, são dois projetos diferenciados, este foi credenciado 

no Par, foi as informações que coletamos em Brasília com o assessor do 

FNDE, do presidente do FNDE que agora me fugiu o nome, foram válidas para 

que a gente pudesse voltar aqui e fazer o registro dessa ação no PAR, tenho 

que concordar quando se diz que eu não faz nada sozinho, a final se nós 

estamos no mundo precisamos e duas pessoas, de um pai e de uma mãe, 

então individualismo e querer mérito só para uma pessoa não concordo, acho 

que não está certo, teve uma equipe sim que trabalhou para que esse projeto 

estivesse aqui e que esse recurso viesse para o município, de uma forma ou 

de outra concordo que devemos ser lembrados como vereadores, só queria 

esclarecer que pró infância e projeto de escola do FNDE são duas coisas 

diferenciadas, quanto aos recursos, vêm de Brasília mas eu discordo que vem 

da mãe Dilma, os recursos vêm de Brasília, mas vem do meu trabalho e do 

trabalho de cada um de nós que paga imposto, o dinheiro vem do povo, do 

trabalho do povo e dos impostos muito alto que o povo paga. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. 

Cumprimentou de estilo, disse: Eu quero dizer que estamos começando 

praticamente o ano no poder legislativo, nas sessões ordinárias e dizer que 

nós temos um assessor que trabalha na Câmara, temos um assessor jurídico 

também que é o Marcelo e que nós contratamos, praticamente nós dividimos, 

foi contratado um contador para a Câmara indicada pelo tribunal para que 

fosse feito isso, inclusive nós estávamos no tribunal e citaram para pegar o 

exemplo do servidor do funcionário Edílio, contratamos o Edilio, então 

qualquer dúvida os senhores vereadores vocês tem todo direito de se dirigir e 

pedir informação. Em breve nós estaremos também tendo uma sala nova 
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onde qualquer vereador que quiser usar e falar com um Rondinhense, com 

uma pessoa do município, estará a chave aqui, que se quiser marcar com 

algum deputado, alguma pessoa, estará a disposição esta sala. E também 

quero falar pouca coisa sobre a escola que me lembro muito bem quando nós 

fizemos a proposta para o deputado Covatti que ele garantiu os novecentos 

mil e o Marcon não garantiu os novecentos mil para aquela escola, desculpa 

foi que a presidente não tem dinheiro para educação este ano, mas eu 

acredito que nós vamos conseguir esta outra escola também. Sobre os 

funcionários e de salário eu venho a anos também pedindo, não é de agora 

que está defasado, não é deste prefeito não é do outro prefeito, é de vários 

anos que a inflação deixou de ser dada e agora nós estamos assim. Faremos 

novamente uma viagem a Brasília, espero que os senhores vereadores que 

irão na primeira vez estejam com os projetos, é só procurar que existe muitos 

meios de fazer projetos nos ministérios ou com seus deputados. Eu vou neste 

ano ouvir, fazer uma pesquisa minha com pessoas de Rondinha sobre as 

secretarias, o que acha da secretaria, o que acha, e no fim do ano quero, vou 

fazer com o funcionário da Câmara, e no fim do ano quero passar para ser 

prefeito copiando uma idéia que eu vi no jornal de um prefeito vizinho que 

fazer um plebiscito sobre as secretarias, tem razão quem fala sim ou não, 

contra ou a favor, porque nós somos empregados do povo. Viajando nas 

minhas férias, senhores vereadores, eu ouvi sobre o curso de magistério do 

nosso município, não sei quem são os professores, mas eu quero desejar os 

parabéns para essa escola, para o diretor, o seus professores, porque falaram 

que o curso de magistério de Rondinha é exemplo na região, na grande  

região, então parabéns a todos os professores, escola, e que se puder quero 

vir aqui e dar os parabéns para mais escolas. Era isso então, meu muito 
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obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal 

n° 011/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir créditos especiais, 

incluir no LDO e PPA, suplementar apontar recursos e dar outras providências 

". Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 012/2014 que, 

"Altera o Art. 1° Da Lei Municipal n° 2.788, de 08 de janeiro de 2014, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias e da 

outras providências ". Aprovado por unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal 

n° 013/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos para a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e da outras providências 

". Aprovado por unanimidade. 04) Projeto de Lei Municipal n° 014/2014 que, 

"Autoriza o Executivo Municipal a efetuar gastos com despesas comemorativas 

ao 49° aniversário do município de Rondinha". Aprovado por unanimidade. 

Passou-se então para as explicações pessoais, onde a vereadora  Silvana 

Maria Tres Cichelero se pronunciou, nada mais havendo, o Presidente 

encerrou a presente sessão, e para constar lavrou-se a presente Ata que vai 

ser assinada pelo Presidente e pela Secretária. 

 
 
 
 
 
 
 
RENATO LUIZ ZANATTA                 SILVANA MARIA TRES CICHELERO                           
           Presidente                                                  Secretária 


