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ATA 1042 

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 declarou 

aberto o processo de eleição para a mesa diretora para o exercício de 2015. 

Suspendeu a sessão para que se apresentassem as chapas, apresentou-se 

portanto duas chapas para a mesa diretora exercício 2015, sendo 

denominadas como “chapa um” e “chapa dois”, a “chapa um”  composta pelos 

seguintes membros:  

PRESIDENTE: MARILÂINE DE MORAES 

VICE-PRESIDENTE: RENATO LUIZ ZANATTA 

1° SECRETÁRIO: EDUARDO ZORZI 

2° SECRETÁRIO: SILVANA MARIA TRES CICHELERO  

E a “chapa dois” composta pelos seguintes membros: 

PRESIDENTE: SERGIO ANTÔNIO FORTES DA SILVA 

VICE-PRESIDENTE: MARFISA TEOFANE MICHIELIN PEDON 

1° SECRETÁRIO: JUNIOR PEREGO 

2° SECRETÁRIO: EDMILSON PEDRINI  

De imediato o Presidente solicitou a Secretária que distribuísse as cédulas de 

votação para os Vereadores e iniciou-se a votação. Após todos depositarem 

seus votos na urna o Presidente convocou os Vereadores e lideres de bancada 
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para acompanharem a contagem, sendo eles, o Vereador Eduardo Zorzi e o 

vereador Edmilson Pedrini e, logo após a contagem, o Presidente declarou 

eleita cinco votos a quatro votos a Chapa Um, ficando assim formada a Mesa 

Diretora para o exercício de 2015: 

PRESIDENTE: MARILÂINE DE MORAES 

VICE-PRESIDENTE: RENATO LUIZ ZANATTA 

1° SECRETÁRIO: EDUARDO ZORZI 

2° SECRETÁRIO: SILVANA MARIA TRES CICHELERO 

Passou-se então para a eleição dos membros da comissão permanente e 

representativa para o exercício 2015. Após a suspensão para que as bancadas 

apresentassem os nomes, foi apresentada chapa única, e de imediato o 

Presidente solicitou a Secretária que distribuísse as cédulas de votação para os 

Vereadores e iniciou-se a votação, após todos depositarem seus votos na urna 

O Presidente convocou os Vereadores e lideres de bancada para 

acompanharem a contagem, sendo eles, o Vereador Eduardo Zorzi e o 

vereador Edmilson Pedrini, logo após a contagem, o Presidente declarou eleita 

por unanimidade a Comissão Permanente e Representativa para o ano de 

2015, ficando assim constituída: 

SILVANA MARIA TRES CICHELERO 

RENATO LUIZ ZANATTA 

JOÃO CARLOS BERTOCHI 

EDMILSON PEDRINI 

SÉRGIO ANTONIO FORTES DA SILVA 

Encerrado o processo de eleição da Mesa Diretora e Comissão Permanente, 

dando seguimento aos trabalhos, o Presidente solicitou a Secretária para que 
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procedesse a leitura dos seguintes documentos; 01) Ofício TCE 10686 

(Encaminhamento do Processo de Contas de 2010 - Município de Rondinha);  

02) Oficio n° 300/2014 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de 

lei de n° 068, 069, 070, 071, 072, 073 e 074 de 2014; 03) Projeto de Lei 

Municipal n° 068/2014 que, "Altera a Lei Municipal n° 2.853, de 17 de 

novembro de 2014, que estabelece critérios e procedimentos para a avaliação 

de desempenho do magistérios público municipal para fins de promoção na 

carreira"; 04) Projeto de Lei Municipal n° 069/2014 que, "Autoriza 

contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público"; 05) Projeto de Lei Municipal n° 070/2014 

que, "Autoriza o Executivo Municipal a conceder férias a servidores do 

Município de Rondinha"; 06) Projeto de Lei Municipal n° 071/2014 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder passagens e dá outras 

providências"; 07) Projeto de Lei Municipal n° 072/2014 que, "Dispõe sobre a 

reestruturação do regime Próprio de Previdência Social dos servidores efetivos 

do Município de Rondinha/RS e dá outras providências"; Que ficou em estudo; 

08) Projeto de Lei Municipal n° 073/2014 que, "Altera o Art. 2° da Lei 

Municipal 2.111/2007, que cria cargos em provimento em comissão, altera 

padrão e dá outras providências"; 09) Projeto de Lei Municipal n° 074/2014 

que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar, de forma gratuita, 

sinal de internet Wi-Fi nas dependências da Praça Padre Eugênio". Passou-se 

então para o Grande Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi 

a Vereadora MARFISA TEOFANE MICHIELIN PEDON Cumprimentou de 

estilo, disse: Chegamos ao final de mais um ano com conquistas e vitórias, 

dois anos se passaram a nova administração e o povo quer saber quais foram 

as obras e investimentos realizados nesses dois anos, e esperamos que nos 
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próximos dois anos seja investido mais no nosso município, principalmente 

que haja mais oportunidade de emprego no nosso município com a instalação 

de agro-indústrias ou indústrias, para que haja empregos disponíveis para os 

nossos jovens sem ter que ir buscar emprego em outra cidade. Quero também 

parabenizar a nossa colega Marilâine que ficou presidente da Câmara para o 

próximo ano e os outros colegas. Quero finalizar deixando uma mensagem de 

natal a todo o povo Rondinhense. Neste Natal o meu maior desejo é que os 

nossos corações estejam plenos de esperança e que as nossas almas nos 

movam sempre em direção ao bem comum, e que cada gesto e cada uma das 

nossas palavras tenha o dom de nos trazer a paz e a felicidade, que o natal 

nos inspire na busca da harmonia e da paz e que esse espírito prevaleça sobre 

o mal e nos ajude a promover a concordância e aceitação entre todos os seres 

humanos, desejo a todos um Natal muito feliz e próspero Ano Novo, cheio de 

paz, alegria, felicidade, sonhos e renovações a todos que nos escutam e nos 

acompanham pelo portal e todos os Rondinhenses. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador JUNIOR PEREGO. Cumprimentou de 

estilo, disse: Quero deixar hoje um feliz Natal e um próspero ano de dois mil e 

quinze a todos os munícipes de Rondinha, quero também parabenizar a nova 

presidente Marilâine e espero que façam um bom mandato, espero também 

que neste próximo ano ela se pronuncie na tribuna, porque passou dois anos 

sem falar nada, quem sabe agora como presidente ela fala alguma coisa para 

representar os votos que botaram ela aí. Também quero deixar aqui, já que 

estamos na última sessão do ano, quero fazer um pedido ao prefeito 

municipal, mais um de tantos que eu fiz todo o ano, quero fazer mais um e 

quem sabe agora no ano de dois mil e quinze que ele começe a olhar por 

todos os munícipes de Rondinha não simplesmente para uma parcela do povo, 
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eu acho que tanto falei aqui, tanto disse a vereadora Silvana que eu me 

repeti, e vou continuar me repetindo até que eu tiver força, se a coisa não for 

feita, eu acho que temos aí um ano acabando e temos que repensar certas 

coisas, então fica aí um pedido a ele para fazer uma administração mais 

parelha, trabalhar para os dois lados da população e não só para quem botou 

ele aí dentro, que eu acho que a partir do momento que ele foi eleito ele é 

prefeito do município e não de seus votos, assim como os vereadores, tentar 

fazer um trabalho uniforme e não simplesmente defender meia dúzia de votos 

que amanhã ou depois sabe-se lá de quem serão esses votos, eu acho que 

trabalhar pelo povo. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: 

Tivemos uma eleição hoje que escolhe a mesa diretora no qual fui candidato a 

presidente desta casa, não fui eleito, fiz quatro votos contra cinco, quero dizer 

que democracia é isso e eleições são isso e me sinto feliz e agradeço os votos 

que fiz e não sou raivoso nem na derrota e nem na vitória. Também quero 

dizer que estamos finalizando o ano de dois mil e quatorze e mais uma vez 

graças a deus a gente está aqui nesta casa como vereadores representante do 

povo na função de fiscalizador e apresentador dos problemas públicos que 

têm na comunidade e quero dizer que diante do contexto que teve este ano 

não me sinto como satisfeito como vereador pelas indicações que fizemos e 

muitas delas ficou só no papel, indicações simples que foram pedidos de 

quebra mola, que foram pedidos de abrigo escolar, pedidos de melhorias em 

estradas em algumas propriedades que ficaram para trás, talvez por motivos 

políticos e partidários, mas as indicações acabaram não sendo feitas e neste 

momento eu peço para o povo de Rondinha e quem está nos ouvindo através 

do portal da Câmara e também os eleitores, que analisem a não ser as verbas 
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que vem do governo federal, a não ser os maquinários, os ônibus e as coisas 

que a gente já citou várias vezes aqui nesta casa, que vieram do governo 

Dilma, de um governo que muitas vezes vêm aqui criticar que é o governo do 

PT que mandou muito para este município e eu acho que poderia ter 

mandado muito mais, o nosso município se tivesse projetos melhores teria 

conseguido recursos como outros municípios conseguiram. Também fizemos 

pedidos de informação no ano passado e no início deste ano, o pedido de 

informação que a gente quer saber, não só nos vereadores, que a nossa 

função de fiscalizar e dizer para o povo quem é quem, fizemos pedidos e 

queremos saber quantos funcionários tem nesta prefeitura e hoje foi aprovado 

mais dois ou três cargos importantes e também cargos insignificantes que foi 

aprovado, será aprovado, nós queremos saber quantas pessoas têm 

trabalhando dentro desta prefeitura que é o povo que paga, nós queremos 

saber quem são esses funcionários, nós queremos saber qual é a função 

desses funcionários e o povo quer saber quanto é gasto do orçamento do 

município em folha de pagamento, pedi três vezes nesta casa o pedido de 

informação juntamente com a minha bancada e nem uma vez sequer tiveram 

a capacidade de mandar nenhuma resposta sequer, estão escondendo o que, 

estão enganando quem, tem medo de mostrar por que seu povo pede e o 

prefeito Ezequiel nos nega esse pedido de informação, peço desculpa até por 

dizer isso em um final de ano, mas não aceito a forma que nós vereadores 

estamos sendo tratados por desta administração que está aí, pluripartidária, e 

desejo a todos um feliz e santo natal e um próspero ano novo, mas um ano 

que Rondinha trabalhe para todos e não para meia dúzia. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou 

de estilo, disse: Infelizmente a eleição de hoje demonstrou o mau exemplo 
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que nós temos no município de Rondinha, a gente prega pelo menos no 

discurso, se prega a unidade e sempre prega um monte de coisa e quando é 

para fazer uma chapa da mesa diretora da câmara se faz partidária, se faz 

exclusiva de um partido, então são questões que a gente tem que parar para 

pensar e tem que analisar, se a gente faz uma chapa com o objetivo de 

organizar nós temos que ter ela pluripartidária e não um cargo de segundo 

secretário sem a menor importância como foi oferecido para nós, então acho 

que estas questões nós temos que analisar para entender que a prática da 

nossa sociedade Rondinhense é essa, nós temos formas de organizar e 

beneficiar um determinado grupo e isso acontece aqui no processo legislativo 

infelizmente. Eu gostaria de falar, o vereador Zico, pelo menos uma indicação 

nós fomos atendidos que a Internet na praça e o projeto de hoje está sendo 

aprovado então pelo menos uma indicação que foi feita e está sendo 

atendida. Eu gostaria de falar também a respeito de um projeto que não foi 

muito bem explicado e vai para votação hoje, eu acho importante a secretaria 

da saúde, mas pelo que eu li neste projeto, esse projeto não é para motorista 

de ambulância, encarregado de deslocamento de pacientes, as atribuições, 

prestar serviço de deslocamento de pacientes para os centros de saúde 

regional, acompanhar os pacientes nestes lugares, organizar as viagens e 

definir datas organizando os atendimentos de acordo com os convênios do 

sistema SUS, organizar os horários e os retornos, estabelecer pontos de 

paradas e o itinerário dos veículos de transportes, dirigir e coordenar as 

atividades dos motoristas da secretaria da saúde e enfim realizar todas as 

demais atividades e encargos a fim, menos dirigir, que em momento nenhum 

fala em dirigir carros da secretaria da saúde, então por isso eu acho que não 

adianta querer falar algo que não se sabe ou não se quer passar para a 
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população, o cargo não é o de motorista da ambulância, que fique claro que 

este cargo é um cargo alheio a motorista, então por isso eu acho que algumas 

coisas a gente tem que esclarecer por que ninguém aqui é tão ingênuo para 

não entender como é que funcionou essas coisas aqui. Para finalizar eu 

gostaria de dizer que o processo legislativo ele supõe adversidades então eu 

queria pedir desculpas se algumas vezes eu fui um pouco intransigente no 

nosso trabalho, mas a gente defende uma posição, e gostaríamos desejar a 

todos um feliz Natal e que dois mil e quinze sejamos iluminados e realizarmos 

um trabalho cada vez melhor. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador EDUARDO ZORZI. Cumprimentou de estilo, disse: Quero 

parabenizar a Marilâine que vai ter o compromisso de presidir a Câmara no 

ano de dois mil e quinze, desejo a ela sucesso e que ela possa desempenhar 

da melhor forma possível os trabalhos nesta casa e dizer que a gente fica a 

disposição também para poder contribuir para que a coisa seja bem feita. Eu 

quero aproveitar o espaço para parabenizar a empresa Gobbi  pelos cinquenta 

anos de existência, atualmente as empresas da família Gobbi são responsáveis 

pela produção e transporte de duzentos e trinta mil suínos por ano, com 

setenta produtores integrados e gerando cinquenta empregos diretos  e mais 

de duzentos indiretos, perfazendo um total de mais de cento e cinquenta 

famílias envolvidas diretamente na atividade. Parabéns a família Gobbi por 

ajudar na economia e desenvolvimento de Rondinha e região, a gente sabe 

que a suinocultura é um dos pilares que sustentam a economia do nosso 

município, então eles contribuem bastante juntamente com outras empresas 

aqui que trabalham com a integração de suínos no nosso município. Quero 

destacar aqui o trabalho que iniciou durante o mandato da vereadora Silvana 

em dois mil e treze e que teve continuidade neste ano  pelo presidente 
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Renato, secretário Giancarlos e assessor jurídico Marcelo, que contribuíram 

para criação do site da Câmara Municipal de Vereadores onde no último dia 

oito eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente desta casa, a 

secretária até Porto Alegre no Tribunal de Contas  do Estado onde a nossa 

câmara recebeu o prêmio boas práticas de transparência na internet a 

gestores de prefeituras e câmaras municipais. O prêmio faz parte da 

campanha transparência, faça essa ideia pegar, lançada pelo TCE em maio 

deste ano e na categoria abaixo de dez mil habitantes, somente duas Câmaras 

do Estado receberam a premiação, sendo que a Câmara de Rondinha foi 

agraciada com o diploma de menção honrosa e um selo digital para os sites 

que atenderam ao dispositivo da lei complementar número cento e trinta e 

um, e pela lei de acesso a informação, isso é importante para nós pois o 

estado possui quatrocentos e noventa e sete municípios e muitos deles são 

pequenos, acredito que na sua maioria e apenas vinte e quatro câmaras do 

estado foram agraciadas com este diploma e com este selo digital e dentre as 

vinte e quatro está a câmara de Rondinha. E nos aproximando de mais um 

Natal e um Ano Novo, quero relembrar o ano que vivemos, e agradecer pelos 

bons momentos que nos ajudaram a melhorar enquanto seres humanos, 

enquanto profissionais, enfim, como cidadãos merecedores de vitórias, mas 

também cientes de nossas obrigações podendo planejar o próximo ano. A 

impressão que fica é que o ano passa rápido, mas devemos analisar que 

decisões importantes são tomadas entre os doze meses do ano e dependendo 

de nossas escolhas a vida vai mudando e novos valores vão sendo agregados 

a nossa cultura, isso significa que neste espaço de tempo que chamamos de 

ano nossas vidas podem mudar e nossas escolhas são responsáveis para isso. 

Pensando assim e pensando como um representante da população quero 
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agradecer por tudo que me foi proporcionado e dizer que cada desafio se 

transformou em mais sabedoria e coragem para enfrentar as dificuldades 

junto a comunidade e dizer que neste ano que se aproxima vocês poderão 

contar comigo e que estarei preparado para lutar pelos direitos da 

comunidade como um todo. Quero também parabenizar a administração 

municipal pelo espetáculo apresentado nos dias cinco e seis no Clube União 

onde Rondinha e região teve a oportunidade de acompanhar os talentos, 

desde o princípio das idades até a melhor idade, Rondinha já se destaca por 

suas potencialidades e ficou evidente nos dias cinco e seis o espetáculo que 

foi apresentado, eu deixo os parabéns a administração e a todas as pessoas 

que de uma forma ou de outra contribuíram para que esse espetáculo fosse 

um sucesso e convido também para que a comunidade compareça no dia 

vinte e três de dezembro nas festividade natalinas na praça Padre Eugênio, 

onde haverá o sorteio de um carro zero quilômetro através da Cicar, então 

fica o meu convite a todos, haverá o show depois com a banda mercosul e 

para finalizar eu desejo a todos um Feliz Natal e Próspero ano novo com muita 

paz, saúde e pensamentos positivos, pois estes são capazes de concretizar 

todos os sonhos. Obrigado por tudo povo Rondinhense, Prefeitura Municipal, 

Câmara de Vereadores, amigos e familiares. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador JOÃO CARLOS BERTOCHI. Cumprimentou de 

estilo, disse: Gostaria de parabenizar as pessoas do paese della speranza do 

teatro que foi apresentado no dia cinco e seis e só para quem assistiu para ver 

o potencial dos nossos jovens, alunos, secretários, que lá estavam 

apresentando então tem muita coisa que a gente pode mudar no nosso 

município, a gente pode apresentar com a nossa juventude que nós temos alí. 

Também desejar a administração municipal por tudo que tem feito, que às 
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vezes parece que às vezes não se faz nada, mas todo dia é feito alguma coisa 

e eu sei que contentar todo mundo é difícil, mas o trabalho sempre vem 

sendo feito, temos exemplo da nossa escola que foi dado muito trabalho para 

a administração e muitas coisas ficaram para trás de fazer pelo serviço que foi 

feito ali, e esperamos que o ano que vem a gente possa dar continuidade aos 

trabalhos que fez, mais estradas, mais a agricultura. Também gostaria de 

desejar um feliz Natal a todo o nosso povo de Rondinha eu feliz dois mil e 

quinze e que a gente possa chegar aqui o ano que vem e dizer que muita 

coisa foi feita para o nosso povo, então um feliz natal a todos e até dois mil e 

quinze. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador MARILÂINE 

DE MORAES. Cumprimentou de estilo, disse: Gostaria de agradecer aqui a 

todos que confiaram em mim para a presidência dessa casa para o próximo 

ano e dizer que coloco me a disposição para trabalhar para o bem de todos, o 

meu muito obrigado a todos. Também gostaria de parabenizar a todos os 

envolvidos no teatro paese  della speranza, parabenizar pelo belíssimo 

trabalho realizado nos últimos dias cinco e seis de dezembro. Também quero 

deixar uma mensagem de natal e ano novo, que o sentido do Natal em nosso 

dia-a-dia e que a esperança seja um objetivo concretizado, no próximo ano 

que os seus sonhos lhe sirvam de inspiração para realizar o sentido que a vida 

é um presente iluminado que deus nos deu e que todos os dias do ano novo 

seja o iluminados para você e suas famílias, estou desejando feliz ano novo e 

um feliz Natal para todos os munícipes de Rondinha, e a todas as famílias. Era 

isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SILVANA MARIA TRES 

CICHELERO. Cumprimentou de estilo, disse: Primeiramente quero 

parabenizar a Marilâine pela eleição como presidente desta casa e lhe desejar 

sucesso, força e coragem que a gente aprende muita coisa no tranco, mas a 
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gente aprende isso é bom para nosso crescimento, tanto como pessoa, tanto 

como políticos e como profissionais, sempre tem uma primeira vez e a minha 

já foi e agora é a tua, força, coragem e sucesso. Parabéns ao Zico que fez 

quatro votos e que como disse aqui sabe perder, que bom a gente tem que 

saber ganhar e perder também quando a gente está em uma disputa. Quero 

falar da questão dos site, o Dudo já deixou bem claro aqui a questão da 

premiação que tivemos, enaltecem o nosso poder legislativo, a nossa casa, 

somos apenas vinte e quatro que foram premiados e tiveram este 

reconhecimento do tribunal de contas do estado e que bom que uma dessas 

câmaras é a nossa, isso mostra o trabalho bem feito e a competência e a 

vontade de fazer as coisas direito, então parabéns a quem estava envolvido, 

principalmente ao Giancarlos que eu sei, que eu acompanhei quanta dor de 

cabeça ele teve e quando tempo do seu trabalho ele teve que dedicar para 

que esse site tivesse a forma como tem, o layout que tem e conseguisse este 

prêmio então. Quero parabenizar a SMEC e a secretaria de assistência social 

pelo espetáculo paese della speranza que foi apresentado no último final de 

semana, onde mostraram os talentos que existem no nosso município, a 

competência, e dizer que sim Rondinha é um município pequeno, mas 

continuo dizendo que é um município bom de se viver e se morar, aqui muitos 

dizem, vem na tribuna nossos companheiros e dizem que não é feito uma 

administração para todos, eu acho que é assim, a questão do espetáculo 

mostra, ninguém foi selecionada e disse você não participa da escola de balé 

ou do coral ou de qualquer atividade por não ser do partido ou por não ser de 

uma família do partido do executivo, ninguém nunca foi impedido a nada, 

quem quer participar participa e isso é ou um dos exemplos que a gente tem, 

de que a administração é sim para todo o povo a Rondinhense, nem tudo se 
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pode fazer para todos, mas isso inclui muitas coisas que se deixa de fazer 

também para quem é do partido da situação, então não é só da oposição que 

não têm seus pedidos atendidos, muita gente da situação que é do partido do 

prefeito também não é atendido e não é por falta de vontade, talvez é porque 

não dê para alcançar a todos, é só para refletirmos. Quero dizer que fazendo 

uma retrospectiva deste ano e tivemos as contas do legislativo, as minhas 

contas como presidente a aprovação foi em novembro sem nenhuma 

apontamento do tribunal de contas, foi aprovada sem nenhuma restrição e 

sem nenhum apontamento, tanto as contas do legislativo em dois mil e treze 

no qual eu era presidente, como as do executivo sem nenhum apontamento, e 

isto também demonstra que se faz um trabalho bem-feito e que se procura 

fazer as coisas corretas, então por mais que veio criticar a gente tem que ter 

consciência de que quem está trabalhando aqui tanto no executivo como no 

legislativo busca fazer a coisa certa e busca fazer o que é correto, voltando, 

eu quero citar aqui sobre a questão do espetáculo, a Camila, o Jonathan e o 

Giancarlos que foram quem foram os frenteiros, quem puxou a frente e quem 

deu vida a esse espetáculo que tiveram a ideia e foram em busca de 

concretizar, parabéns a eles. Poderia falar muito aquém, mas como foi 

criticado a questão do nosso prefeito e deixa de satisfazer, que estão 

insatisfeitos com o que ele está fazendo no executivo, que não está bom, são 

mil críticas, eu também estou insatisfeita, então vou dizer aqui e como eu, 

tem muitos brasileiros que estão insatisfeitos, olha é só assistir à televisão, 

insatisfeitos com o PT, e com a presidente que continuará sem saber de nada, 

não sabe nunca de nada, o lula que não sabe nunca de nada, passam por 

ministérios e por secretarias, a uma roubalheira na maior empresa do país, 

uma estatal, e ninguém sabe de nada e a roubalheira continua e nós 
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fechamos os olhos e ficamos criticando porque o Ezequiel isso e Ezequiel 

aquilo, porque o prefeito isso porque o prefeito aquilo, mas as nossas contas 

estão aprovadas e não tivemos que fazer maracutaia e nem comprar deputado 

ou no caso vereador para que elas fossem aprovadas, agora não tivemos que 

pagar para conseguir mudar a LOA para nós podermos ter as contas 

aprovadas e não ser os condenados por improbidade, então temos que 

pensar. Quanto ao falar e não falar eu só vou dizer o que dizia o eclesiástico 

logo depois do que lí no início da bíblia, versículo sete quem é sábio 

permanece calado até a hora certa de falar, mas um tolo falador não sabe 

quando parar, isso não sou eu que digo é a bíblia, então Marilâine não te 

preocupe. eu quero por último desejar um feliz ano novo a toda a população 

Rondinhense um feliz Natal e que renascem esperanças nos nossos corações e 

temos uma Rondinha melhor, mas acima de tudo um país melhor. Era isso. 

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

Cumprimentou de estilo, disse: Quero dizer que a vereadora Marilâine foi 

eleita com cinco votos e desejar para ela sucesso e que estou do lado dela 

para ajudar no bom andamento da câmara e como andou este ano, e dizer 

que a nossa Câmara neste ano foi homenageada graças ao trabalho dos 

funcionarios e os vereadores em geral, recebemos um prêmio em Porto Alegre 

do tribunal de contas de todos os municípios do Brasil o nosso município ficou 

em primeiro lugar até dez mil habitantes com o prêmio de boas práticas e 

transparência na Internet, quero estender este prêmio a todos os vereadores, 

funcionário Giancarlos principalmente, a Claudiana também que de uma 

maneira ou de outra ajudou, o assessor jurídico Marcelo, e que o nosso 

município então está de parabéns e que os outros municípios da região que 

não foram homenageados e sim falaram do nosso se querem que venham 



Página 15 de 17 

 

aqui aprender que nós sabemos ensinar, porque há poucos dias atrás tinha 

gente falando no nosso legislativo, então meus parabéns a vocês vereadores e 

todos funcionários, para mim e todos esses anos de vereador teve duas coisas 

que mais me marcou, foi esse prêmio e ter assumido o executivo uma semana 

recebendo o povo e como estive recebendo em nome do nosso município do 

legislativo do presidente do tribunal de contas Cézar Miola. Quero dizer a 

Marilâine também que se ela não é de conversar muito na sessão é melhor 

falar pouco mas não vir aqui falar bobagem, e já disse que estou no lado se 

precisar com todos os vereadores para ajudar. Porque tivemos uma 

apresentação a poucos dias no clube união no teatro que nenhum vereador da 

oposição veio aqui dar os parabéns e foram assistir, como deve ter doido no 

sangue desses vereadores da oposição quando é feito uma coisa boa no nosso 

município, para o povo em geral que teve uma apresentação cem por cento e 

até as pessoas que vieram de fora parabenizaram, e então meus parabéns a 

todas as secretarias que trabalharam para que isso acontecesse e fosse um 

sucesso. Também quero dizer que foi falado aqui que a Internet, e foi um 

pedido da oposição que fez esse pedido ou uma indicação, foi que foi copiado, 

foi copiado no plano de governo do prefeito Pasquetti que está lá no plano de 

governo do nosso partido então a fácil achar alguma coisa quando ficaram 

sabendo que vai acontecer e depois vir aqui querer ser o pai da criança. É fácil 

dizer que o prefeito não faz uma estrada mas é difícil para o PT dizer a 

Petrobrás falida, o país está falindo por causa do que está acontecendo, dos 

roubos. E para finalizar também eu quero parabenizar a família Gobbi pela 

festa que teve a poucos dias e do sucesso que está tendo essa família, esse 

grupo e o que está fazendo de bem para nosso município, dando retorno de 

ICMS com tantos funcionários na sua empresa, essa seria uma empresa de 
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ajudar mais do que está sendo ajudada, meus parabéns a família Gobbi e tudo 

o que eles fazem de bem para município que ajudam, Deus da em dobro e aí 

está a resposta. Quero pedir desculpa para finalizar neste ano como o 

presidente, meus funcionários e vereadores se de repente a gente cria uma 

discussão, mas muita coisa é bom para gente aprender, desejar um feliz natal 

a todos, a todas as famílias do nosso município, os vereadores, feliz Ano Novo, 

e dizer que o ano que vem estarei aqui e concordo com as críticas sobre a 

nossa administração, mas tem que ser a crítica da oposição que a oposição 

não tenha problemas para mim falar dos outros. Era isso então, meu muito 

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

n° 068/2014 que, "Altera a Lei Municipal n° 2.853, de 17 de novembro de 

2014, que estabelece critérios e procedimentos para a avaliação de 

desempenho do magistérios público municipal para fins de promoção na 

carreira"; Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 

069/2014 que, "Autoriza contratações por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público"; Aprovado por 

unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 070/2014 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal a conceder férias a servidores do Município de Rondinha"; 

Aprovado por unanimidade. 04) Projeto de Lei Municipal n° 071/2014 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder passagens e dá outras 

providências"; Aprovado por unanimidade. 05) Projeto de Lei Municipal n° 

073/2014 que, "Altera o Art. 2° da Lei Municipal 2.111/2007, que cria cargos 

em provimento em comissão, altera padrão e dá outras providências"; 

Aprovado por unanimidade. 06) Projeto de Lei Municipal n° 074/2014 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar, de forma gratuita, sinal 

de internet Wi-Fi nas dependências da Praça Padre Eugênio". Aprovado por 
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unanimidade. Passou-se então para as explicações pessoais, onde o vereador 

Sergio Antonio Fortes da Silva 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 


