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ATA 1048 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezenove 

horas, reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência da Vereadora 

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, 

EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, RENATO LUIZ ZANATTA, SÉRGIO 

ANTÔNIO FORTES DA SILVA E SILVANA MARIA TRES CICHELERO. 

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° 072/2015 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 

13 e 14 de 2015; 02) Indicação n° 02/2015 da Bancada do PT, que seja 

construído passeio público para os pedestres na rua nossa senhora do rosário, 

do posto da gruta até o trevo de acesso a ERS 404; 03) Indicação n° 03/2015 

da Bancada do PT, que seja feita a limpeza e manutenção das bocas de lobo 

das ruas do Bairro Nossa Senhora Aparecida; 04) Projeto de Decreto 

Legislativo n° 01/2015 que, "Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas 

do Executivo Municipal de Rondinha referente ao exercício de 2010"; 05) 

Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2015 que, "Dispõe sobre a aprovação da 

prestação de contas do Executivo Municipal de Rondinha referente ao 

exercício de 2013"; 06) Projeto de Lei Municipal n° 13/2015 que, "Aprova o 

Plano Municipal de Educação do Município de Rondinha - PME e dá outras 

providências", que ficou em estudo; 07) Projeto de Lei Municipal n° 14/2015 

que, "Altera artigo da Lei 2.783/2013 e dispõe sobre a reposição salarial de 

profissionais do magistério do Município de Rondinha, conforme Lei Federal n° 

11.738/08 e dá outras providências". Passou-se então para o Grande 
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Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador SERGIO 

ANTONIO FORTES DA SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Como é de 

costume da nossa bancada, o vereador Edmilson Pedrini, Marfisa, o vereador 

Junior Perego e o vereador Zico do bairro, a gente fez novamente pedido de 

que seja construído passeio público para os pedestres na rua Nossa Senhora 

do Rosário, do posto da gruta até o trevo de acesso à ERS quatrocentos e 

quatro, este pedido já foi feito pelo ex vereador Paulino dos Santos enquanto 

que ele era vereador nesta casa eu era colega dele na gestão passada,  nada 

foi feito e os moradores desta rua que precisam transitar e vir até a cidade 

tem uma grande preocupação devido ao alto fluxo de veículos, e temem por 

sua segurança, e eu acho que o poder público municipal pode sim fazer 

alguma coisa nesse sentido melhorando o acesso para que essas pessoas não 

corram o risco no dia-a-dia. Também foi feito um pedido através de indicação 

de que seja feita a limpeza e manutenção das bocas de lobo nas ruas do 

bairro Nossa Senhora Aparecida, é vários e vários dias que a gente tem 

percebido que as bocas de lobo estão trancadas e me admira muito os 

encarregados e responsável pela limpeza e organização da nossa cidade não 

ter percebido isso ainda, tive conversando com o vereador Junior Perego 

agora que mora na rua José Tissiani, tive visitando também neste final de 

semana os moradores daquela rua e devido o loteamento novo que foi feito 

tem causado um grande problema para os moradores e principalmente em 

dias de chuva a água e o barro que corre naquela rua, os moradores já 

fizeram o pedido para os responsáveis, como é de costume, sim vamos ver, 

quem sabe amanhã vamos lá e passa o amanhã e esta lá a rua com problema, 

um grande problema que tem naquela rua, e também automaticamente 

criando estes problemas aí junto com as bocas de lobo que estão todas 
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trancadas. Também tive falando na sessão passada sobre alguns fatos que eu 

comentei e se precisa comento novamente, fui interrompido pelo vereador 

Zanatta no meu pronunciamento porque não achava justo que eu tinha usado 

o nome dele na tribuna, gostaria até de perguntar qual é a diferença entre eu 

falar do colega vereador, do nome, já que ele falou da pessoa mais 

importante deste país e disse o nome da presidente Dilma, quer dizer o que, 

eu dou a paulada, mas não quero levar a paulada, eu falo o que quero, mas 

não quero que os outros me falem também, eu comigo não tem, o meu jeito é 

sim e assim que eu sou, conforme vem a paulada volta outra paulada esse é o 

meu estilo e assim que eu sou. Também há algum tempo atrás eu era, tive 

uma micro empresa, era registrado como micro empreendedor e pagava todos 

licenciamentos em dia para nosso município e para o governo federal, e eu 

acho que esse programa veio para ajudar muito as pessoas e principalmente 

pessoas que trabalham como ambulante que vem de outras cidades ou que 

moram no nosso próprio município, e eu acho que administração também 

deveria se preocupar um pouco com isso, de incentivar as pessoas a pagarem 

o alvará para desempenharem as suas atividades seja ela qual for, seja na 

área de venda ou seja na área de prestação de serviço, isso importante para o 

município e é bom para o município e é bom para a pessoa que desempenha 

os seus trabalhos e também com esse programa do micro empreendedor é 

bom também para o governo. Também como o vereador que sou, eu acho 

que cada um de nós tem o direito de escolher quem quer, o time que torce o 

os candidatos que votaram, antes, alguns dias atrás parecia que o problema 

do nosso país estava todo ele em cima dos PT, parecia que a Dilma era a 

responsável por tudo o que acontece de ruim neste país e o PP se escapava 

liso em tudo isso, mas muitas pessoas não percebem que vêem muitas vezes 
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na tribuna ou na rua fala de que os problemas e que carregam as coisas ruins 

sempre é o PT, mas não lembram ou se fazem de esquecidos de que lá em 

Brasília o PP tinha o ministério das cidades e hoje tenho um outro ministério, 

me surpreendeu ter visto uma listra com trinta e dois nomes de pessoas que 

estão sendo investigadas, e aí eu dou os parabéns para a polícia federal que 

está desempenhando um ótimo trabalho e admiro muito também o trabalho 

que a Dilma está fazendo o nosso país que é de combater a corrupção, como 

eu ia dizer que nesses dias atrás na sessão passada, e devido ao 

interompimento do meu pronunciamento eu não consegui dizer, eu admiro 

muito o trabalho que a Dilma vem fazendo que abriu as portas dos seus 

ministério e deu liberdade total para a polícia federal investigar e julgar ou 

condenar quem quer que seja que esteja roubando neste país, ou tirando 

dinheiro público através das corrupções, eu votei, eu sou do grêmio, eu votei 

para a Dilma, votei para o senador Paulo Paim e votei para o meu deputado 

federal Dionilson Marcon, ficam os colegas vereadores do meu partido e do PP 

que andavam com adesivos nos seus carros que tenham a liberdade e a 

coragem também se quiserem de dizer quem eram os candidatos que eles 

defendiam aqui no nosso município principalmente, e que levaram voto, eu 

acho que nós temos que ter a coragem de dizer o que nós pensamos e o que 

nós somos. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 

MARFISA TEOFANE MICHIELIN PEDON. Cumprimentou de estilo, disse: 

Primeiramente quero parabenizar a todas as mulheres pela passagem do dia 

delas, oito de março, mulheres vitoriosas que dividem o seu tempo entre o 

trabalho e as tarefas de casa e sua família, nunca desistindo de lutar para 

alcançar seus objetivo, quero também parabenizar o município pelos seus 

cinquenta anos de emancipação, sabemos que a Rondinha se destaca na 



Página 5 de 11 

 

criação de suínos, na bacia leiteira sendo um dos maiores produtores, como 

também destaca-se na produção de uva, milho e soja. Sabemos que Rondinha 

é uma cidade aconchegante e tranquila aonde ainda podemos tomar o nosso 

chimarrão tranqüilos no final do dia em frente às nossas casas. Quero 

parabenizar a secretária da educação por disponibilizar uma psíquicopedagoga 

para atender as crianças com dificuldade de aprendizagem pois temos muitas 

em nossa escola, no ano passado psicopedagoga atendia na escola, na sala de 

recursos em turno de aula, onde tinha uma parceria entre o professor e a 

psicopedagoga que era uma parceria muito boa, pois os professores podiam 

conversar e passar as dificuldades dos alunos trabalhando mais de perto, os 

professores tanto batalharam para que este pedido fosse aceito que durou 

somente uma ano e esse ano não sei por que motivo transferiram ela para o 

centro cultural, sei que ela vai desempenhar um trabalho bom aí, mas não vai 

atingir os mesmos objetivos que quando estava na escola, na escola na sala, 

era na escola a sala era mais grande, tinha mais espaço para trabalhar com as 

crianças portadoras com alguma deficiência, ali o espaço é mais limitado, sem 

contar o barulho que vem da fábrica ao lado, não podemos desempenhar, não 

podendo desempenhar o mesmo trabalho, sem contar que antes os alunos 

não precisavam vir no turno inverso, eram atendidos no horário de aula pois 

os pais não precisavam trazer o seu filho no turno inverso para ser atendido, 

eu gostaria que, claro que a psicopedagoga ela vai desempenhar esta função 

ali, mas na escola o trabalho era bem mais, bem mais, valioso lá. Era isso. 

Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI. 

Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente eu gostaria de falar sobre, nós 

iremos votar hoje a prestação de contas do exercício dois mil e dez e dois mil 

e treze, em relação a dois mil e dez teve uma apontamento que houve uma 
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duplicidade de contratação de duas empresas e houve recurso por parte do 

executivo e foi aprovado as contas, então houve na verdade um erro 

administrativo que em outras épocas provavelmente seria passível de muitas 

discussões, mas nós na verdade como entendemos essas questões vamos 

aprovar esta prestação de contas. Gostaria também de falar especialmente 

sobre o projeto número treze que ficou em estudo é o plano municipal de 

educação, que tem uma vigência para os próximos dez anos e devido à 

importância nós preferimos deixar em estudo, é um plano que na verdade vai 

tratar as diretrizes e metas estratégicas para os próximos dez anos e por isso 

tem uma importância muito grande para o município de Rondinha, e por isso 

nós precisamos analisar ele com profundidade e também para não criar 

nenhum atrito com o plano estadual e federal, os quais nós somos também 

atrelados, então nas próximas sessões nós vamos falar mais a respeito deste 

plano e com certeza a gente vai aprovar da melhor forma possível para o 

município. Gostaria também de falar do projeto quatorze que altera o padrão 

referencial do magistério público municipal em que nós teremos um aumento 

diferenciado para os professores, em função do plano nacional que prevê essa 

diferença aí. Gostaria também de parabenizar o município de Rondinha que no 

dia vinte e oito próximo completará cinquenta anos, é uma data muito 

importante, estamos passando para a maturidade, eu gostaria de parabenizar 

os prefeitos, os vereadores, os funcionários públicos, mas gostaria de 

parabenizar especialmente todas as pessoas anônimas que durante cinquenta 

anos contribuíram para fazer o engrandecimento desse município, que muitas 

vezes trabalharam muito e não apareceram como geralmente acontece, mas a 

sua contribuição foi importante para o município se tornar cada vez melhor. 

Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI 
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Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente eu gostaria de agradecer a 

secretaria municipal da educação através do CMD e a todas as equipes, e os 

atletas e as comunidades que participaram do campeonato de futebol neste 

ano, denominada taça cinquenta anos do município de Rondinha, fica aqui os 

meus parabéns a equipe do Clube União e com uma grande campanha venceu 

a final contra a o Aurora Juventude na comunidade da linha Araçá Santo 

Antônio pelo placar de três a um, sagrando-se campeã de forma invicta, 

parabéns a diretoria e aos atletas do Clube União. Aproveito o espaço no dia 

de hoje para parabenizar o município de Rondinha que completa no próximo 

sábado dia vinte e oito, cinquenta anos de emancipação político-

administrativa. Há muitos anos surgiu uma pequena povoação ao redor da 

fonte de água mineral, nesta localidade que na época pertencia ao município 

de Passo Fundo, algumas famílias construíram suas casas nas proximidades da 

fonte para o usufruir dos efeitos curativos que a água oferecia, e como passar 

dos tempos outras famílias, quase todas oriundas de municípios colonizados 

por italianos, vieram se estabelecer motivados pela água e principalmente pela 

fertilidade desta terra. Dessa forma e com o passar do tempo a população foi 

crescendo a ponto de tornar-se vila e posteriormente distrito de Sarandi, com 

o nome de Águas da Rondinha e com o passar dos anos a terra foi 

desbravada e o distrito cresceu tornando-se então município de Rondinha. 

Muitas pessoas por aqui passaram e contribuíram para o desenvolvimento e o 

crescimento a nossa querida Rondinha, eu quero poder lembrar aqui os 

colegas e também quem nos houve da primeira legislatura do dia vinte e oito 

de março de mil novecentos e sessenta e cinco a trinta e um de janeiro de mil 

novecentos e sessenta e nove, na mesma sessão solene de emancipação do 

município houve a posse dos vereadores e os trinta de março de mil 
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novecentos e sessenta e cinco a Câmara de Vereadores realizava sua segunda 

sessão a fim de aprovar os projetos de lei que adotada em regime de urgência 

em caráter interino, a lei orgânica do município de Rondinha bem como o 

regimento da Câmara, e para mim é motivo de orgulho fazer parte deste 

cinquentenário como vereador e poder contribuir também com o 

desenvolvimento da nossa querida Rondinha. Ao longo destes cinquenta anos 

foram várias legislaturas no poder executivo e no poder legislativo e todas 

tiveram a sua contribuição com o município, todos os cidadãos que aqui 

passaram contribuíram e ajudaram Rondinha se tornar hoje uma cidade 

exemplo a nível do estado e a nível da região, me orgulho de fazer parte disso 

e hoje posso dizer que sou Rondinhense e mais uma vez parabéns Rondinha 

pelo cinquenta anos de emancipação. Convido também a população que se 

faça presente e que venha visitar o acervo de fotografias no hall da prefeitura 

municipal, ali conta pouco da história desses cinquenta anos de Rondinha, 

desde os primeiros colonizadores que vieram para cá na década de vinte a até 

os dias atuais, foi com muito esforço, muito sacrifício e muito trabalho que 

chegamos ao cinquentenário, fica aqui então o meu convite a todos que 

venham conhecer e venham visitar, e tenho certeza que isso faz parte da 

história da vida e dos cidadãos Rondinhenses. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra a Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO 

Cumprimentou de estilo, disse: Quanto a aquilo que vem acontecendo em 

nosso país e como até o Zico já nos desafiou aqui, eu gostaria de me 

pronunciar para dizer o seguinte, votei sim em gente que está na lista, não 

tenho vergonha de dizer isto, pois eu acreditava que as pessoas fossem com a 

mesma linha de pensamento que é o meu, de ser correto e de assumir um 

cargo público pelo bem de todos e não pelo próprio bem o bem do meu 
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próprio bolso, infelizmente estão ali pessoas indicadas que todo mundo sabe e 

não precisa eu vir aqui e repetir e o que eu quero dizer o seguinte, eu não 

concordo, que sejam apurados os fatos, espero que sejam realmente 

apurados os fatos e que quem for culpado e quem tiver culpa no cartório que 

seja punido, é o mínimo que qualquer cidadão Brasileiro deve estar pensando 

e querendo hoje, eu não deixo de ser uma cidadã Brasileira e não espero 

menos do que a justiça feita e que ela seja correta e não cega, o que se vê, o 

que se pode analisar e ver disso tudo que vem acontecendo é que se chegou 

a um ponto na política deste país que ou você se corrompe, ou você parte 

para o lado errado, ou você não sobrevive na política, que eu não posso o 

chamar isso de política fielmente naquilo que quer dizer o seu significado, isso 

para mim virou uma politicagem, e essa politicagem acontece nos municípios, 

acontece nos estados e acontecem no país, e isso vale para todo mundo ou 

você se corrompe e entra na onda de quem está no poder ou você é 

massacrado e você não sobrevive na política, infelizmente é aquilo que eu 

vejo em todas as instâncias dos poderes do nosso país, é aconchavos, é 

acordos, é a troca de favores, bajulações, ou você entra no ritmo ou você não 

pode fazer o seu trabalho de vereador, o teu trabalho de deputado 

corretamente e dignamente que foi para isso que o povo elegeu, tanto o 

deputado, quanto o vereador, quanto o senador, quanto o presidente, quanto 

o prefeito, quanto o governador, então eu acho que o que nós temos hoje na 

área política no nosso país é vergonhoso, tem gente boa, tem gente boa, tem 

gente eu acredito que ainda tem pessoas que querem trabalhar pelo bem do 

povo, mas tem muita gente que só quer se aproveitar, que tem muita gente 

que só pensa no seu, e em como eu vou fazer para me eleger de novo, então 

desculpem o desabafo, mas é o meu sentimento que tudo isso que a gente 
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vem observando a nível federal, a nível estadual, a nível municipal é isso que 

está despertando, eu não fui eleita para vir aqui bajular ninguém, eu não fui 

eleita para vir aqui dizer isso ou aquilo daquilo que eu não concordo, eu acho 

que a maioria do povo que é consciente não vai concordar, por isso estou 

vindo aqui e estou deixando o meu depoimento, que justiça seja feita e seja 

bem feita, e quem tenha de pagar, seja do partido que for inclusive do meu 

que pague, que paguem e que arquem com as conseqüências, mas não que 

pague indo para a cadeia com um monte de regalia, que pague devolvendo o 

dinheiro para os cofres públicos, para este dinheiro poder voltar para o povo 

que é seu de direito, essa é a minha opinião, infelizmente sou uma vereadora 

do município de Rondinha e com certeza a gente não tem voz para chegar 

aonde precisaria chegar, mas consciência daquilo que eu estou fazendo dentro 

da câmara eu tenho, por isso eu venho aqui e deixo meu depoimento e quem 

votou em mim, feliz ou não feliz por ter feito este voto, porque a gente não 

agrada a todo mundo, podem ter certeza que o meu trabalho como vereadora 

enquanto análise de projetos e fazer o que nós precisamos fazer para não 

prejudicar o povo, isto estou fazendo e isto eu procuro fazer da melhor forma 

possível, não estou imune a erros, muito pelo contrário, a gente erra, mas a 

gente tenta fazer pelo melhor, agora errar propositalmente, roubar, desviar 

recursos, não isso não dá para concordar. Era isso então, meu muito 

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

Legislativo n° 01/2015 que, "Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas 

do Executivo Municipal de Rondinha referente ao exercício de 2010"; 

Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2015 

que, "Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Executivo 

Municipal de Rondinha referente ao exercício de 2013"; Aprovado por 
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unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 14/2015 que, "Altera artigo da 

Lei 2.783/2013 e dispõe sobre a reposição salarial de profissionais do 

magistério do Município de Rondinha, conforme Lei Federal n° 11.738/08 e dá 

outras providências"; 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. 

 
 
 
 
 
 
MARILÂINE DE MORAES                               EDUARDO ZORZI 

            Presidente                                                 Secretário 

 


