
Página 1 de 10 

 

ATA 1054 

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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° 126/2015 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 24 

de 2015; 02) Oficio n° 132/2015 do Executivo Municipal que encaminha o 

projeto de lei de n° 25 de 2015; 03) Oficio n° 133/2015 do Executivo 

Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 26 de 2015; 04) Oficio n° 

135/2015 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 27 de 

2015; 05) Projeto de Lei Municipal n° 19/2015 que, "Dispõe sobre a Política do 

Meio Ambiente, sanções decorrentes, cria as taxas de serviços ambientais, 

institui seus valores, e dá outras providências"; 06) Projeto de Lei Municipal n° 

24/2015 que, "Aprova o Plano Municipal de Educação do Município de 

Rondinha - PME, e dá outras providências". Fica em Estudo; 07) Projeto de Lei 

Municipal n° 25/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito 

especial, incluir no PPA e na LDO, suplementar e dar outras providências"; 08) 

Projeto de Lei Municipal n° 26/2015 que, "Institui o Programa de Serviço de 

Convivência, Fortalecimento de Vínculos e da outras providências"; 09) Projeto 

de Lei Municipal n° 27/2015 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento". 
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Fica em estudo. Passou-se então para o Grande Expediente, onde o primeiro 

vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO. Cumprimentou 

de estilo, disse: Eu hoje quero apenas, acho que para encerrar um assunto 

que foi muito discutido por mim, pela secretaria de obras, eu vinha pedindo 

um serviço a muito o tempo, praticamente a um ano e não estava sendo 

realizado, agora este serviço foi realizado, até foi bastante cobrado pelos 

vereadores aqui do PP para vir aqui e fazer um agradecimento, eu acho que 

não, simplesmente a secretaria de obras juntamente com a administração 

estão cumprido com o seu papel, eu não tô aqui para agradecer ninguém, pois 

o secretário de obras está sendo pago para trabalhar, está sendo pago com o 

dinheiro do povo, um guri inexperiente, acredito eu que um pouco verde 

talvez para assumir esse cargo, mas não tá ali só por ele, pois a administração 

que botou esse cargo, esse cargo é um CC, então se ele não está cumprindo 

corretamente com seu dever a culpa até não é dele, é do prefeito, talvez ele 

imaturo, tivemos até uma briga judicial, teve interferir a promotora para ser 

realizado o serviço, então eu acho que ele está sendo pago e muito bem pago 

para desempenhar o seu papel, e eu acima de tudo antes de vereador eu sou 

munícipe de Rondinha, pago os meus impostos, acho que tenho todos os 

direitos como qualquer munícipe de Rondinha de ter os trabalhos realizados, 

então eu vou deixar aqui de novo o que eu falei na outra sessão, espero que 

de agora em diante os serviços sejam realizados de forma mais igualitária, 

sem perseguição a ninguém, inclusive a mim, quando precisar de alguma 

coisa espero ser atendido, que tenha um diálogo maior, que a coisa seja feita 

mais aberta, se tiver alguma coisa para me falar, me fala, senta, chama para 

conversar lá dentro do gabinete e vamos conversar. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra a Vereadora MARFISA TEOFANE MICHIELIN 
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PEDON. Cumprimentou de estilo, disse: Hoje eu vou falar sobre o desvio da 

sanga, que atravessa a rua João Scorsatto, sanga esta que quando chove 

bastante acaba transbordando, saindo na rua e invadindo vários terrenos e 

até casas, esta obra está para ser começada, já estão sendo levados os tubos 

para fazer este desvio, só que tem um problema, nós que moramos ali e 

conversando com os moradores, sabemos que estes tubos que vão ser 

colocados não vão ser suficientes pela vazão de água pois vão ser pequenos e 

ainda tem outro problema, não sei se foram fazer o levantamento aonde vão 

passar esses tubos, pois uns moradores me procuraram preocupados porque 

onde vão passar esses tubos têm muita laje, não sou engenheira, mas posso 

dizer que seria mais viável fazer uma galeria onde teria mais vazão de água e 

o gasto também seria mais ou menos igual do que colocar os tubos, e os 

estragos nos terrenos por onde vai passar a galeria também seria menor. Sou 

da opinião, se é para a fazer uma coisa para solucionar o problema que seja 

bem-feito e que resolva de vez o problema para nunca mais incomodar e ter 

que refazer. Tentei conversar com o prefeito esta semana, mas não consegui, 

vou tentar de novo conversar com ele, juntamente também que já falei com o 

vereador Eduardo para tentar resolver este problema. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA 

SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Na noite de hoje quero fazer um 

comentário, ontem na noite cheguei em casa e liguei a televisão e fui assistir 

no canal da Câmara e pude acompanhar as votações na Câmara dos 

deputados, vi manifesto no dia vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito de maio 

do ano de dois mil e quatorze que o povo foi para as ruas reivindicar a 

reforma política e combater a corrupção, e fora alguns governos que eles 

seriam contrários, começou um manifesto que eu acho importante e faz parte 
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da política democrática do nosso país, mas me surpreendeu ontem que 

acompanhei até a uma hora da manhã as votações, foi mandado para a 

Câmara dos Deputados à reforma política tanto reivindicada nas mobilizações 

que teve agora no dia quinze de março no país todo e a mídia fala até hoje e 

foi falado muito de qual as reivindicações daquele povo que estava nas ruas 

insatisfeito com várias coisas, lutando para combater a corrupção que está 

sendo combatida neste país, pela primeira vez na história não está sendo 

jogada debaixo do tapete e a polícia federal vem trazendo um ótimo trabalho 

em cima disso, o governo federal abriu as portas também para que se faça 

essas investigações e apóia a polícia federal e o poder judiciário para que se 

faça justiça, doa a quem doer, e está sendo feito esse trabalho que é uma 

reivindicação do povo, aí que vai para a Câmara dos Deputados a tão 

esperada e reivindicada a reforma política e para minha surpresa era meia-

noite e quarenta e oito saiu a votação e os deputados de partidos de direita 

que tanto lutaram e defendiam e diziam defender a reforma política nesse país 

que se fosse feita, para minha surpresa foram lá e votaram contra, querem 

que continuem como está, contra a opinião do povo, vem cá tche, mas e esse 

povo que foi para as ruas, foi a fazer papel de bobo, pedem para o governo 

mandar e o governo manda, passa pela Câmara dos deputados e na hora de 

votar para surpresa, eles votam contra alguns projetos, que são mais do que 

um, vou citar um exemplo do projeto que foi tão falado ontem, que seria de 

mudar para cinco anos as votações para juntar a mesma eleição de deputados 

e vereadores, governadores e presidentes, e prefeitos, não passou, continua 

como está, aí vêm mais um projeto para a reforma política no qual o povo 

está cansado de ver empresas mandando em deputados, o povo está cansado 

de ver empresas mandando em partidos, vai para tirar o apoio destas 
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empresas para dar liberdade democrática e votar com consciência nos 

projetos que eles acham e julgam certo e corretos, e os deputados vão lá e 

me votam que não, que tem que ter as empresas apoiando e continuando 

mandar, até teve um deputado que disse o seguinte, e eu achei interessante, 

imagine eu contratar um deejay para vir fazer uma festa na minha casa, 

imagina que vou eu pagar o deejay para ele fazer essa festa na minha casa, 

que tipo de música esse deejay vai tocar na minha festa se eu estou pagando 

ele, a música que eu pedir ou a música que ele quiser, é claro é óbvio manda 

o dinheiro, manda quem pagou, manda quem bancou, comprou a consciência 

do deputado, comprou a consciência dos governantes e isso acontece em 

Brasília, acontece no estado e acontece no nosso município, de empresários 

mandar gente, nós temos que acabar com isso, se o povo está pedindo, 

vamos contra o povo porque, acho isso uma vergonha e eu acho que a 

direitona enraivada que tanto queria tirar e se falar da reforma política não é a 

reforma política que queria, era assim tirar o governo que está aí porque não 

conseguiram vencer com o voto democrático.  Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou de estilo, 

disse: Eu gostaria de falar a respeito de alguns projetos que hoje nós estamos 

analisando e que na minha opinião são muito importantes, o projeto 

dezenove, inclusive vai a votação hoje e nós tivemos a explanação um por 

parte do Eder, do Vicente e do professor Dario Gusati que dá a possibilidade 

do município legislar sobre algumas questões ambientais, que como nós 

podemos perceber vão influenciar em todas as atividades do município, então 

a atividade agrícola, a atividade empresarial e comercial, todos terão de 

alguma forma se adaptar, e digamos assim vão, depender desta legislação 

ambiental que vai gerenciar todas essas questões, por isso a importância de 
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nós termos deixado em estudo e os técnicos terem vindo explicar até para a 

gente poder repassar para as pessoas o quanto importante é este projeto, até 

porque nós temos uma legislação nacional que o município também tem que 

se adaptar. O projeto em vinte e quatro na minha opinião também é um 

projeto de fundamental importância, é um projeto que está na casa para ser 

aprovado o plano municipal de educação, este plano tem que se adaptar ao 

plano estadual de educação que já foi elaborado e o plano nacional e prevê as 

políticas do município de Rondinha para a educação para os próximos dez 

anos, para ver a importância que é e não conseguimos analisar para esta 

sessão tamanha é a importância, mas os colegas vereadores já estão no 

compromisso de analisar e na próxima sessão fazemos a votação e a 

aprovação até para tranquilizar os professores que trabalharam muito na 

elaboração deste plano. O projeto vinte e sete, este também nós deixamos em 

estudo porque é um projeto, também que chegou hoje na Câmara, que é um 

convênio com o Ministério da Agricultura que prevê que o município contrate 

ou destine um funcionário para fazer a inspeção do produto animal que é 

também muito importante, e por isso ficou em estudo até para nós termos 

mais condições de estudarmos e mais informações para aprovar na próxima 

sessão. Eu gostaria também, encerrando, até porque a gente faz parte de 

uma comunidade, importante convidar a todos os munícipes convidar os 

colegas vereadores para as festividades de Santo Antônio que é uma festa 

tradicional da nossa comunidade, no dia doze nós temos o jantar dos 

namorados que nós preferimos chamar de jantar da família e no dia treze 

então a festa então, que nós gostaríamos de convidar a todos para participar 

e colaborar e só assim a comunidade com certeza vai andar a cada vez 

melhor. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO 
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LUIZ ZANATTA. Cumprimentou de estilo, disse: Eu também não posso deixar 

de falar alguma coisa sobre o que é falado aqui durante a sessão, para a 

bancada do PT secretaria do nosso município só tem de obras e pegam no pé, 

eu acho que porque tá feito muita coisa na secretaria de obras, a gente tenta, 

traz um jovem novo e tentam estragar a imagem de uma pessoa que morou 

em Rondinha, está morando em Rondinha e por causa de um serviço pequeno 

que foi feito na casa do vereador, um simples serviço não ia ser deixado de 

fazer um serviço grande que está sendo feito no interior, em covas de 

silagem, em obras, em chiqueiros, em estrada e no passar do tempo, na 

medida do possível, todo mundo é atendido, no passado também houve 

problemas sobre obras e tal e nós tinha a minoria porque nós era a oposição e 

não foi muito cobrado não porque o papel do vereador não é vim aqui pedir 

serviço e achar problemas e querer criar problemas na secretaria, mas como a 

gente vê a oposição falar só tem problema em uma secretaria, meus parabéns 

a administração que o resto então todas as secretarias, graças a deus é 

exemplo, tenho certeza que agora, daqui para frente vai ser falado alguma 

coisa sobre as outras secretarias, mas eu parabenizo a secretaria de obras que 

é uma secretaria que não tem hora, à noite existe algum problema com algum 

caminhão ou alguma coisa e é sempre atendido e a gente ouve falar muito 

bem das pessoas dos outros municípios sobre as nossas estradas e sobre o 

nosso município. Também sobre a sanga lá, meu Deus porque que não 

fizeram em oito anos que o PT ganhou e arrumou aquele problema da sanga e 

agora que a administração tentar resolver o problema de colocar tubos, os 

tubos não vão ir no ar, no nosso município foi feito túnel já, está sendo feito 

mais uma barragem, vai faltar rua para colocar todo o asfalto que foi 

conseguido, é dinheiro federal, mas tem que saber ir buscar, o que o nosso 
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prefeito conseguiu em um ano, em oito anos do PT não conseguiu em verbas, 

então é fácil vir falar, eu peço desculpas para quem está nos ouvindo ou nos 

assistindo, mas essa é a verdade. Outra coisa sobre os deputados que não 

aprovaram isso ou não aprovaram aquilo ontem foi preso dois deputados, os 

do meu partido disseram que roubaram, vamos ver provar, o vereador disse 

que abriram as portas, abriram as portas sim, a Dilma abriu as portas, o Lula 

abriu a porta dos cofres, dos cofres para roubalheira que está tendo, todo 

mundo está lendo, está assistindo, é fácil vim achar culpado, mas o nosso 

município não é assim, o nosso município está bom, o nosso município já teve 

CPI, estão devendo e não pagaram o que foi roubado, pronto já que estou 

falando de ladrão, o que foi desviado, aonde é que está aos caras que estão 

devendo, porque que não vem pagar. Peço desculpas as duas senhoras que 

estão aqui e a quem está nos ouvindo e a crítica é boa, mas a gente tem que 

saber analisar a crítica para melhorar, para piorar a coisa particular, coisa de 

eleitor que pega o seu vereador e diz, o vai lá e senta o pau porque senão não 

tem voto mais, isso é uma vergonha e esse tipo de gente o meu partido não 

querem que vote. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 

MARILÂINE DE MORAES. Cumprimentou de estilo, disse: Vocês estão 

acompanhando nos noticiários e os agentes de saúde também estão passando 

nas casas alertando sobre o grave problema da dengue que está aí, eu acho 

que vamos fazer um mutirão e cada um cuidar da sua residência e do terreno 

do vizinho, da porta da frente, na rua porque tem muito lixo acumulado nas 

residências e nas casas e tá aí, em Sarandi já tem casos de doença, em 

Rondinha tem mosquito, mas não tem ainda o mosquito infectado e no 

momento que vier para cá vai ser geral, não têm mais por onde se sair, então 

vamos cada um fazer a parte dele, vamos dar um basta nesta dengue. E outra 
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coisa também, eu queria fazer um convite para a quinta conferência municipal 

da saúde no dia dezenove de junho de dois mil e quinze, vai ser uma 

conferência que vai envolver o assunto nacional, estadual e municipal para 

cinco anos, então nós estamos fazendo um pedido que todos participem, as 

entidades, os vereadores, todos façam a sua parte de participar e dar a sua 

opinião porque depois não adianta vir aqui cobrar que no nosso município não 

tem nisso e não tem aquilo, mas tem que vir aqui dar opinião para que 

chegue até aonde tem que chegar estes pedidos para se concretizar as coisas 

que são pedidas aqui nesse dia, então vamos fazer um convite a todos que 

possam se fazer presentes no dia dezenove de junho então. Era isso então, 

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

Municipal n° 19/2015 que, "Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente, sanções 

decorrentes, cria as taxas de serviços ambientais, institui seus valores, e dá 

outras providências"; Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal 

n° 25/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito especial, incluir 

no PPA e na LDO, suplementar e dar outras providências". Aprovado por 

unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 26/2015 que, "Institui o 

Programa de Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos e da 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. 
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MARILÂINE DE MORAES                               EDUARDO ZORZI 
            Presidente                                                 Secretário 

 


