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ATA 1058 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e quinze, às dezenove 

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

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores ADAIR ANTÔNIO 

MENIN, EDMILSON PEDRINI, EDUARDO ZORZI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, RENATO LUIZ ZANATTA E SÉRGIO 

ANTÔNIO FORTES DA SILVA. Após a Presidente dar abertura aos 

trabalhos, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia, 

logo após, a Presidente solicitou ao Secretário para que procedesse a leitura 

dos seguintes documentos. 01) Ofício Gab. DG TCE n° 4887 (Encaminhamento 

do Processo de Contas de 2011 - Município de Rondinha); 02) Pedido de 

licença da Vereadora Silvana Maria Tres Cichelero aprovado pela mesa 

diretora; 03) Oficio n° 190/2015 do Executivo Municipal que encaminha o 

projeto de lei de n° 039 de 2015; 04) Oficio n° 191/2015 do Executivo 

Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 040 de 2015; 05) Oficio n° 

193/2015 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 041 de 

2015; 06) Projeto de Lei Municipal n° 39/2015 que, "Autoriza o Executivo 

Municipal, abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO, suplementar e dar 

outras providências"; 07) Projeto de Lei Municipal n° 40/2015 que, "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do 

Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e o Município de 

Rondinha"; 08) Projeto de Lei Municipal n° 41/2015 que, "Altera o artigo 2° da 

Lei Municipal n°. 2.725/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal 

conceder pagamento parcelado, remissão e cobrança de créditos tributários e 

não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, e dá outras providências". 

Passou-se então para o Grande Expediente, onde o primeiro vereador a 
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pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO. Cumprimentou de estilo, 

disse: Em um primeiro momento hoje eu quero fazer uma correção, talvez não 

sei se o Menin tinha informação correta ou não, pois falou na última sessão 

que Rondinha é o décimo quarto em gestão fiscal, pois está entre os quatorze 

por cento,  Rondinha é o número setecentos e vinte e cinco no país e não o 

décimo quarto, então andei lendo o jornal e ví que tá lá no jornal o décimo 

quarto, então está entre os quatorze por cento  dos municípios colocados e 

não o décimo quarto, setecentos e vinte e cinco. Também quero parabenizar 

aqui a família do Edair Casonatto juntamente com seus filhos, que 

promoveram um último dia onze de julho o sábado galponeiro na sua 

propriedade e a firma deles de embutidos Casonatto, e neste dia me chamou 

a atenção um fato acontecido, pois estive aqui na tribuna por várias vezes 

pedindo a tubulação enfrente a casa onde eu moro e por ironia do destino o 

carro do prefeito estava estacionado dentro desta valeta, inclusive andei 

batendo umas fotos, se ele quiser ver de recordação ai, pra que a valeta está 

lá já a dois anos e meio e não está sendo resolvido o problema, então sei lá se 

isso é o que é, a sorte é que a camionete dele é quatro por quatro porque 

senão não tinha saído de lá né. Mas outro assunto que eu quero abordar hoje 

é que tivemos aqui a reunião com a nova diretoria da Cicar na última terça-

feira dia vinte e um de julho nesta casa, reunião com os vereadores e com os 

comerciantes, e eu acho que a nova diretoria está empenhada em fazer uma 

campanha para melhorar o comércio, melhorar o consumidor, o objetivo da 

campanha é promover o desenvolvimento do comércio no município de 

Rondinha, então eu acho que tivemos já várias campanhas boas da Cicar, mas 

esta tem um diferencial, pois todos os prêmios que a população ganhar é 

revertido em vale compras, então está beneficiando o consumidor e o 



Página 3 de 13 

 

comerciante também, temos a Prefeitura e a nossa casa aqui a Câmara 

apoiando a Cicar nesta nova caminhada, eu acho que é uma caminhada muito 

válida pois teremos no dia vinte e três de dezembro no primeiro sorteio 

teremos um total de cinco mil em prêmios divididos em seis prêmios mais o 

bônus da nossa casa aqui que ainda não foi definido qual será, e também 

teremos lá sorteio no dia dezesseis, em maio de dois mil e dezesseis que será 

no valor de quinze mil reais, dividido em seis prêmios também, o primeiro 

prêmio de dez mil reais, que é um prêmio muito bom, para ser gasto no 

comércio, então eu acho que a campanha está aberta, quem não é hoje, 

naquele dia contava com trinta e dois associados, hoje já são mais de 

quarenta, então acho que o comércio está se empenhando e vai, tem tudo 

para dar certo, então é uma campanha que todos os comerciantes podem 

aderir, pois a taxa de adesão é apenas vinte reais e o valor mensal por 

empresa para participar dessa campanha será de quarenta reais incluindo a 

mensalidade, então quero aqui deixar o convite pessoal e em nome da nossa 

casa que todo o comércio preste atenção no regulamento, veja e estude com 

carinho que isso vai trazer benefícios para os comerciantes e para os 

consumidores também. Também nesta campanha teremos prêmios extras, 

bônus mensais de seiscentos reais, três empresas serão a cada mês que farão 

este sorteio também em vale compras para serem consumidos nas próprias 

empresas. E também quero falar um pouquinho já que estou falando da Cicar, 

quero levantar talvez uma questão que talvez já foi discutida, o que é feito 

com os vendedores que vem de fora, qual é a taxa que é cobrada para os 

vendedores que vem em nosso município, que vem talvez paga uma taxa 

mínima e fica aí um dia e leva embora um monte de dinheiro do município, 

então acredito que tenha que ser olhada com carinho esta situação e ver 
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talvez algum meio de inibir esses vendedores que vem de fora ou dar o direito 

de eles vender e cobrar uma taxa maior, eu acho que isso cabe a 

administração discutir esta situação complicada, pois todos têm direito de ir e 

vir, mas já temos municípios aí que aumentaram bastante a taxa e está dando 

certo, estão inibindo certos vendedores de vir e simplesmente levar embora o 

dinheiro do nosso município, já temos um grande problema que é o pessoal 

que trabalha fora, por não ter um emprego em Rondinha, e já acaba gastando 

fora então isso seria mais um momento de tentar mudar isso aí. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA 

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

sobre as conquistas que nós vereadores do partido dos trabalhadores 

adquirimos com as viagens que a gente fez em Brasília e a gente leva 

projetos, são vários projetos que a gente levou, e a gente após um tempo a 

gente começa a receber os frutos das viagens que a gente fez e do trabalho 

que nós viemos fazendo para o nosso município, levamos projetos pedido 

recursos para fazer ampliações no salão da comunidade do Caravaggio e da 

comunidade de Visconde, da comunidade de Formosa e da comunidade da 

Cachoeira Branca, esse projeto a gente levou para lá o ano passado e agora a 

poucos dias a gente protocolou a liberação através do deputado Dionilson 

Marcon e do Ministério dos Esportes com acompanhamento do deputado 

Marcon, a gente conseguiu uma emenda de duzentos e cinqüenta mil reais, a 

ideia num momento e a princípio era de nós beneficiar as quatro 

comunidades, que todas precisam fazer reparos no salão, tanto na parte de 

esporte quando legalização pela parte dos bombeiros, mas a gente teve uma 

reunião aqui na Prefeitura Municipal e a gente ouviu da boca do prefeito como 

os membros da diretoria e nos vereadores do PT de que não teria dinheiro 
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suficiente para entrar como contrapartida para beneficiar quatro comunidades, 

e só teria os dois por cento que é por lei, neste momento a gente partiu para 

um sorteio que ficou entre este sorteio, ficou a comunidade de Caravaggio 

que vai receber cento e vinte e cinco mil para fazer melhorias no salão, onde 

tem agora sábado, agora vai ter a janta do porco, uma comunidade que 

precisa também ficou com cento e vinte e cinco mil e a comunidade de linha 

Visconde também ficou liberado para este ano cento e vinte e cinco mil, mas 

no mesmo dia a gente ligou para o nosso deputado Dionilson Marcon que é do 

nosso município, que nos acompanha, que abre as portas para nós do seu 

gabinete em Brasília, que nós recebe muito bem, ele e seus assessores em 

especial o Benhur, a gente conseguiu também a palavra do nosso deputado 

para que o ano que vem a gente consiga beneficiar essas outras duas 

comunidades que é a comunidade de linha Formosa e linha Cachoeira Branca 

também com cento e vinte e cinco mil reais, então o eu vejo a importância da 

união do nosso trabalho, nós vereadores tanto o Junior, quanto a Marfisa, 

quanto o Pedrini, quanto o Zico do bairro, trabalham unidos, o projeto de um 

é de todos, a conquista de um é de todos, de quando se faz os projetos a 

gente faz sempre junto, também vem a liberação de cento e vinte mil reais 

que é para o hospital padre Eugênio para compra de equipamentos, o Pedrini 

provavelmente vai falar sobre isso, eu acho que este trabalho a gente vem 

fazendo já há alguns anos, a gente já beneficiou várias comunidades com 

nosso trabalho e muitas vezes o pessoal das comunidades nos perguntam, 

mas e os outros vereadores, eles conseguem alguma coisa para nós também 

se nós formos atrás, as comunidades ainda que não foram beneficiadas, aí a 

gente diz, olha eles também vão a Brasília, eu acredito que se vocês irem com 

o projeto certo para as pessoas certas em Brasília eu também acredito que os 
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vereadores do PP também consigam fazer um trabalho em cima disso. 

Também quero agradecer em nome da comunidade do bairro Nossa Senhora 

Aparecida das pessoas e comunidades que participaram na festa dos 

motoristas neste domingo que passou, também quero fazer um comentário a 

respeito do parque municipal que se encontram abandonado a muitos e 

muitos anos, e estão ainda a espera de um recurso que vem do Governo 

Federal, já teve a liberação só não sei se está pronto para fazer as reformas 

necessárias, mas enquanto não chega este recurso do nosso Governo Federal 

eu acho que o município teria que ter um pouco mais de consideração com o 

nosso parque municipal vinte e oito de março que foi lá sede das feiras da 

Rondileite e de várias feiras que saiu e vários campeonatos de futebol de 

salão que saiu na nossa comunidade no bairro Nossa Senhora Aparecida, e 

hoje a gente vê e nós da tristeza e de ver o abandono que é aquilo lá, então 

acho que a administração tem que se interessar um pouco mais com relação à 

parte esportes do nosso município. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 

palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou de estilo, disse: 

Inicialmente eu gostaria de, só para reforçar as palavras do vereador Junior 

que falou sobre a Cicar, eu acho que é muito importante esta campanha que 

se tem da Cicar para valorizar o comércio local, e eu acho que nestes 

momentos nós temos que tentar juntar forças, porque quanto mais o 

comércio local crescer mais a comunidade cresce, porque o retorno do 

comércio ele se dá aqui na cidade, então por isso que eu venho a anos 

falando sobre a importância das pessoas comprarem no comércio local, a 

importância das pessoas emplacarem os seus carros no município, porque 

estes recursos vêm para o município, vem para a estrada, vem para a saúde, 

vem para a educação e em outras palavras revertem para todos nós cidadãos 
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do municípios que gostamos do município de Rondinha. Com relação a verba 

dos salões, é o trabalho que a gente faz a algum tempo já em função do 

nosso deputado Marcon ter acesso no ministério dos esportes e que o objetivo 

é dar uma qualidade de vida às comunidades do interior, nós sabemos que se 

nós não tivermos algum atrativo as pessoas acabam não ficando no interior, já 

é poucas pessoas que ficam, então nós estamos tentando fazer um trabalho 

para tentar melhorar os salões, para ter o lazer das pessoas do interior para 

que permaneçam no interior, nós sabemos que hoje nós temos uma 

urbanização muito avançada, mas isso também traz muito problema, então 

quem puder ficar no interior, quem puder produzir é importante que 

permaneça. Em relação à verba do hospital também a nossa bancada sempre 

defendeu muito o hospital e eu acredito que os colegas vereadores também, 

porque o hospital, eu não imagino o município de Rondinha sem o hospital e 

eu não imagino um município sem ter um hospital e como o hospital Padre 

Eugênio é o único nós temos tentado trabalhar para manter ele funcionando, 

a gente sabe de todo o problema que nós temos no o Rio Grande do Sul e no 

Brasil, problema da saúde e os pequenos hospitais correm um sério risco de 

fechar, então eu espero assim que toda a comunidade se uma, a essa 

tentativa nossa através do deputado Marcon é de trazer equipamentos para 

melhorar o atendimento, e esse atendimento também vai reverter para toda a 

população, então por isso a gente espera que todos colaborem para nós 

mantermos a saúde do município de Rondinha em dia e com certeza a 

atividade da Secretaria da Saúde em conjunto com o hospital Padre Eugênio é 

de fundamental importância. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador EDUARDO ZORZI. Cumprimentou de estilo, disse: Gostaria de 

parabenizar a administração municipal de Rondinha, a Emater pela 
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organização do último evento na sexta-feira passada no clube união onde 

todas as comunidades do interior tiveram a oportunidade, através de fotos e 

através então do que eles produzem em suas comunidades, tiveram a 

oportunidade de apresentar um pouco de sua história ao longo do cinqüenta 

anos do município, Rondinha que é hoje conhecida pela sua diversidade 

também é um município essencialmente agrícola, onde setenta e quatro por 

cento do ICMS provêm de produtos agrícolas. Eu gostaria também de 

parabenizar pela passagem os colonos e os motoristas em especial do nosso 

município, essas duas importantes classes que contribuem com o 

desenvolvimento da sociedade, os agricultores que esperam a cada colheita 

que o seu trabalho seja reconhecido, que tenham bom preços, pelo menos o 

justo para retomar a sua rotina com dignidade, e aos motoristas que 

corajosamente enfrentam problemas ao longo de suas jornadas estão sempre 

ocupados em desenvolver o seu trabalho com responsabilidade, fazendo com 

que suas entregas cheguem em todos os lugares. Quero convidar também a 

população para que no próximo sábado dia primeiro de agosto, participe da 

degustação e do concurso municipal de vinhos coloniais que este ano a gente 

mudou um pouquinho por parte do cronograma e será na praça Padre 

Eugênio e será aberta a toda a população que deseja participar e assistir 

como é feito então o concurso desses vinhos, então será aberto junto ao 

espaço criançando e logo mais à noite então terá o jantar, tradicional jantar 

do porco no rolete e o concurso municipal de vinhos coloniais na comunidade 

de linha Lajeado Caravaggio, também com o apoio da administração 

municipal, a associação dos criadores de suínos do nosso estado, o clube de 

mães da comunidade de Caravaggio e também a comunidade de Lajeado 

Seco, então fica aqui o meu convite a todos. Era isso. Meu muito obrigado. 
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Com a palavra o Vereador ADAIR ANTÔNIO MENIN. Cumprimentou de 

estilo, disse: Primeiramente eu queria desejar sucesso ao CTG Pousada dos 

Tropeiros que no último dia dezoito teve o encontro de internadas, aonde ali a 

gente esteve presente e a gente pôde perceber que são mais de cento e 

quarenta e quatro alunos com seis invernadas e tinha um público que lotou o 

CTG naquela tarde, foi uma tarde valiosa e no final também teve uma 

confraternização, então a gente quer parabenizar o CTG por essa iniciativa e 

por dar valor a estes jovens e as crianças que ali fazem a sua dança. Também 

queremos aqui reforçar, como os colegas já colocaram, a campanha da Cicar, 

que nós vereadores temos que ser pessoas que da em frente para o nosso 

comércio para que o pessoal compre em Rondinha, com essa compra aqui no 

nosso município vai ser revertido aqui no nosso município, então a campanha 

tem o desenvolvimento com a finalidade de promover no comércio do nosso 

município, e então temos que dar força para isso para que o nosso município 

se engrandece a cada vez mais e o comércio também possa continuar aqui no 

nosso município. Também como colega Eduardo falou, parabenizar a Emater 

pela iniciativa que teve no último dia vinte e quatro trazendo as comunidades 

do interior, cada uma expôs o que tinha de antigamente e o que tem hoje o 

que se produz hoje no nosso município, então isso foi uma tarde muito 

especial e teve a colaboração depois com o bolo do município e teve bastante 

gente que degustou este bolo. Também quero desejar que no último dia vinte 

e cinco teve passagem do colono e motorista, então parabenizar estas duas 

classes que fazem parte e que leva adiante o nosso município o 

desenvolvimento de todo o Brasil. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 

palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. Cumprimentou de estilo, disse: 

Eu queria falar como comentou o nobre vereador Junior, até acho certo que 
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seja fiscalizado os vendedores que estão entrando nas divisas do nosso 

município, mas dizer que o papel do vereador é este, nós temos aqui na 

prefeitura um cargo de um fiscal que ele não pode ficar todo o dia andando e 

procurando, então que seja feito como a gente faz,  como eu já tive a 

oportunidade e de ir pesquisar e ver e trazer o pessoal para trazer aqui pagar 

o imposto ou chamar a polícia para que seja mandado embora do município 

porque é obrigação do vereador, a maior obrigação do vereador é fiscalizar, 

então isso é um papel não só do vereador, mas de toda a população, existe 

gente do comércio que liga e a gente vai atrás, eu já fui e dá certo, e até acho 

que seja aumentado bastante o imposto desses vendedores ambulantes que 

vem de outros municípios que eu acho que é meio pouco e que seja feito um 

projeto ou um decreto do senhor prefeito para aumentar esses impostos. 

Também, sem críticas, sobre os empregos, é muito falado aqui na Câmara que 

o município não tem emprego, não é o nosso município hoje que está sem 

emprego, o país está passando por uma crise de desemprego e tanto é que o 

nosso país, estava lendo no jornal ontem, que por muito pouco não perdeu o 

selo de bom pagador, está acontecendo no nosso país um problema que eu 

acho que não adianta só criticar o presidente, os deputados de qualquer 

partido, eu acho que a gente tem de fazer a nossa parte e tentar ajudar e não 

só achar defeito de administrações e temos que não sei o que fazer para 

mudar, não sei se adianta só rezar, mas para que o nosso país volte a ser o 

que era. Também me obrigo a falar que o nosso parque, que falou nosso 

colega que está abandonado, que não tem dinheiro, me  obrigo a falar que 

quanto dinheiro nós não ouvimos que foi desviado na copa do mundo que 

está para ser começar a julgar mais um rombo no país, vocês já leram como 

eu li, e a gente se fosse querer cobrar e ler jornal e mostrar desse partido, 
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desse partido, não se sabe mais o que fazer. Sou contra que seja feito um 

impeachment porque quem é que vai querer, eu acho que está melhor quem 

não ganhou a eleição, mas vamos ter fé que o nosso país é rico e nós temos 

que fazer a nossa parte para tentar melhorar. A secretaria de obras do nosso 

município eu quero dar os parabéns, eu trabalhei na secretaria de obras, na 

medida do possível quando precisa uma mão eu estou à disposição do 

secretário de obras, do prefeito para ajudar e eu acho o que o nosso 

município é exemplo, tem municípios da região e do país que falando com um 

prefeito aqui hoje de outro município veio aqui e não sabe como que a gente 

consegue fazer obras, contrapartidas que dá, e consegue tocar. Sobre Brasília 

eu quero dizer que quando fui presidente, vocês se lembram todos vereadores 

que eram na época, eu sempre quis e fiz assinar todos os vereador junto os 

projetos que nós íamos a Brasília, todos os vereador assinavam junto, hoje já 

não está mais acontecendo, eu vejo vereador dizer que o partido dele 

consegue, eu acho que temos que mudar então senhora presidente, uma idéia 

que nessas viagens uma bancada vai uma vez que a outra vai outra, que a 

senão fica mal os vereador vão porque conseguem quinhentos mil, duzentos 

mil e já fica largando no ar que nós não conseguimos nada, nada contra, mas 

a minha idéia seria essa, não sei se vale a pena ir porque pelo que se vê o 

deputado está vindo e de partidos aí está fazendo reunião e trazendo sem 

precisar gastar este dinheiro para Brasília. Também quero dar uma notícia 

boa, mais uma do nosso município, parabenizar a Rogepal, o grupo aí, a 

família Gobbi que no fim de semana assistimos na televisão, foi 

homenageada, a família esteve no primeiro leilão nacional de suinocultura 

aonde assisti na televisão, adquiriu uns suínos caríssimos para melhorar o seu 

plantel e dar os parabéns a esse grupo que ajuda muito o desenvolvimento do 
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nosso município, família séria que entre todo o grupo mais de trezentas 

famílias eles estão ajudando na integração e no lucro do ICMS que vem para 

nosso município. Também quero dizer que domingo o nosso prefeito foi 

convidado na cidade de Concórdia na feira para ser jurado na degustação de 

duzentos e vinte e poucos pratos de suínos, aonde ele foi convidado e nós 

tivemos visitando a barragem que vai sair a contenção das águas semelhante 

à nossa e que dar os parabéns para aquele prefeito de Concórdia e dizer que 

o nosso município foi convidado e muito bem representado lá e tem boas 

notícias em outros estados também e para nós é muito bom. Era isso então, 

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

Municipal n° 39/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito 

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

Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 40/2015 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do 

Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e o 

Município de Rondinha"; Aprovado por unanimidade. 03) Projeto de Lei 

Municipal n° 41/2015 que, "Altera o artigo 2° da Lei Municipal n°. 2.725/2013, 

que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder pagamento parcelado, 

remissão e cobrança de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não 

em dívida ativa, e dá outras providências"; Aprovado por unanimidade. 

Passou-se então para as explicações pessoais onde os vereadores Sérgio 

Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Zanatta e Junior Perego se pronunciaram, 

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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