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ATA 1067 

Aos nove dias do mês de dezembro 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) 

Indicação n° 08/2015 da Bancada do PT, que sejam patroladas as ruas do 

Bairro Nossa Senhora Aparecida; 02) Indicação n° 09/2015 da Bancada do PT, 

que sejam feitos reparos na rua Santo Antônio; 03) Indicação n° 10/2015 da 

Bancada do PT, que sejam construídas rampas de acesso para cadeirantes nas 

vias urbanas do nosso município; 04) Projeto de Lei Municipal n° 053/2015 

que, "Estima a receita e fixa a despesa do município de Rondinha-RS para o 

Exercício Financeiro de 2016"; 05) Projeto de Lei Municipal n° 054/2015 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com o Clube União 

de Rondinha e dá outras providências". Passou-se então para o Grande 

Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador 

RENATO LUIZ ZANATTA Cumprimentou de estilo, disse: Eu queria, para 

começar, parabenizar e agradecer ao senhor prefeito, a secretaria da 

educação, o jovem popular Tchola e demais funcionários, secretários, enfim a 

todos os funcionários da prefeitura, secretaria de obras, a toda equipe que 

esteve trabalhando esta semana que passou, em mais uma vez no teatro 

municipal, então há meses atrás o colega vereador Zico falou que foi feito um 
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pedido de um dinheiro, mas vereador este projeto que veio é para finalizar até 

o fim do ano agora, que tudo o que foi feito no ano, por isso que foi o valor 

mais alto do que nos outros anos, então o projeto dizia que era até o fim 

deste ano. Parabenizar então o senhor prefeito, enfim a todos que 

colaboraram e a secretaria de educação principalmente. Também quero dizer 

sobre, eu estava lendo uma indicação que na frente da casa do vereador 

Eduardo e mais ruas da cidade tem um problema, que este problema no 

asfalto que está sendo feito obras não é um problema do executivo municipal, 

é um problema do governo, do estado que não está repassando verba para 

acabar este serviço, a construbrás que é a firma que está fazendo esse serviço 

eu tive em contato com eles e eles me explicaram que eles não estão 

recebendo o dinheiro e por isso que parou. E também sobre o patrolamento 

nas estradas das ruas do bairro, logo logo, já foi falado inclusive eu acho que 

já está empenhado que vão ser asfaltadas as maiorias das ruas lá, e para 

finalizar eu quero desejar um feliz Natal para todos os munícipes de Rondinha 

e a todos os munícipes um feliz ano novo e que venha o ano que vem um ano 

melhor e que o Brasil quem sabe tome um rumo melhor e que acabe com o 

que está acontecendo porque tem uma meia dúzia de pessoas brigando em 

Brasília e nós praticamente que pagamos a conta, tomara que deus ajude e 

que seja resolvido o problema, eu na minha idéia não sou a favor do 

impeachment da presidente Dilma, eu não sou a favor porque estava 

prestando atenção e lendo e vai entrar de repente assume o vice-presidente 

seu Michel Temer, mas não muda quem manda, não muda quem está fazendo 

as leis, então eu não sei se vale a pena, eu acho da minha parte daríamos 

uma chance para presidente continuar, que se ela tem vontade o nosso país é 

muito rico e tem condições de mudar o rumo e ser o que era no passado. Era 
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isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI 

Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente com relação a indicação do 

partido dos trabalhadores de uma vala em frente a minha residência eu quero 

me pronunciar e dizer que eu já conversei com o pessoal da construbrás, com 

o prefeito deste município e até não vir a segunda parcela do recurso, então 

isso é emenda parlamentar é recurso que vem dos ministérios, é dinheiro que 

vem de Brasília, não é somente em frente à minha casa, eu já fiz o pedido 

para que essa vala então seja tapada para resolver o problema, não depende 

só de mim, não dependa só do prefeito, pois não é só em frente a casa do 

vereador Eduardo que tem este problema, são várias as ruas, a primeira etapa 

já foi concluída e estamos no aguardo para que esse problema seja resolvido 

o mais breve possível. Quero aproveitar o meu espaço também para 

parabenizar a administração municipal na pessoa do prefeito Ezequiel 

Pasquetti, do vice prefeito Valter Bortoluzzi e as demais secretarias municipais 

pelo belíssimo trabalho desenvolvido então na última sexta e no último sábado 

no clube união de Rondinha, quando tivemos com muito sucesso e com muito 

êxito a apresentação do espetáculo città della speranza, eu não quero aqui me 

ater a nomes, mas eu sei que foi um trabalho árduo por mais de dez meses 

onde esta equipe que esteve à frente deste espetáculo trabalhou com 

gravações, fotos, foram várias as filmagens, enfim, merecem o meu 

reconhecimento como vereador, toda a equipe de atores do mais pequeninos 

até o mais idoso que subiu ao palco, eu tenho certeza que a nossa região foi 

brindada com um belíssimo evento onde foram mais de cento e cinquenta 

pessoas que subiram ao palco, a grande região veio prestigiar e eu acredito 

que a administração municipal está no caminho certo pois vem investindo na 

cultura de seu povo, então isso é muito importante. Conversando com o 
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prefeito Ezequiel Pasquetti na última semana eu quero comentar aqui a 

assinatura do contrato de elaboração do projeto executivo da estrutura de 

contenção de águas do arroio lambari, pois entendo que há muitos anos este 

problema de cheias vêm atrapalhando, não somente o centro do nosso 

município, mas também a zona rural de certa forma, conversava com ele que 

é natural, que no momento que ocorre um alagamento a população pressione 

a administração pública municipal para que a solução ocorra o mais breve 

possível, imediatamente na cabeça da alguns, mas é preciso que a população 

entenda que uma obra de engenharia deste porte não se faz da noite para o 

dia e muito menos sem que todos os estudos necessários para garantir a 

eficiência e acima de tudo a segurança da estrutura e a segurança da 

população Rondinhense, acredito que em breve haverá uma audiência pública 

nesta casa legislativa, fica aqui o meu convite, eu quero como vereador 

também fazer parte e ajudar a resolver esse problema pois a população terá a 

oportunidade de questionar o engenheiro civil que irá fazer o 

acompanhamento desta obra, esta audiência servirá para a população que 

gostaria de tirar suas dúvidas e fazer os seus questionamentos com relação a 

esta obra, este espaço então será para isso. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra a Vereadora SILVANA MARIA TRES CICHELERO 

Cumprimentou de estilo, disse: Gostaria e primeiro lugar de parabenizar a 

todos os artistas amadores que se apresentaram na sexta e no sábado no 

espetáculo organizado pelo poder municipal, parabéns crianças, parabéns 

adolescentes, parabéns jovens, para bens vovôs e vovós que deram a sua 

energia, o seu tempo para fazer da melhor forma possível as mais belas 

apresentações, parabéns a quem se dispõe a ajudar para fazer um espetáculo 

belo superficialmente, sem análise a fundo, porque se nós pararmos para 
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analisar como mãe de família, como professor, alguns temas abordados em 

um espetáculo cultural público onde a região inteira assistiu, eu acho que 

crianças e jovens que não deveriam ver e fazer certos tipos de danças, então 

vocês me perdoem mas vamos ser justos, o ano passado trouxe cultura 

brasileira e trouxe cultura do município, este ano nós teríamos muito mais 

para explorar da cultura do nosso município, CTG que estamos no Rio Grande 

do Sul não apareceu nenhuma vez, a nossa bela praça foi trocada pela praça 

de Carazinho, então foi desvalorizada a pessoa que o ano passado criou o 

roteiro, escreveu o roteiro para caímos em coisas que aparecem, cabarés, me 

desculpa, mas isso não é coisa que se apresenta para crianças de quatro anos 

ou de três ou de dois e nem a jovem que tem que ir lá na frente fazer este 

tipo de dança, eu acho que os pais e as mães que viram isso devem concordar 

comigo, que isso não tem nada a ver com cultura italiana e muito menos 

cultura Rondinhense, e que Rondinha tem muita coisa muito melhor para 

mostrar do que isso, então para mim ficou devendo e muito este espetáculo, 

eu acho que nós temos que ter coerência e não adianta vir aqui elogiar se 

realmente ficou devendo naquilo que é texto e naquilo que é realmente 

cultura. Não quero que se incomodem, mas eu sei que vão se incomodar, mas 

eu sou correta procuram manter uma linha e todo mundo que me conhece 

sabe disso. Outra coisa que me deixou descontentes, que não é porque sou 

vereadora do PP que eu tenho que ficar contente com tudo o que 

administração faz, não é porque eu sou vereadora do PP que eu tenho que 

dizer amém para tudo o que o prefeito pede e muito menos para aquilo que 

veio pedir para que a gente engula guela abaixo, foram desrespeito o que 

fizeram conosco aqui nesta casa segunda-feira à noite e eu estou falando do 

mesmo tom que eu sempre falo e quem sabe que eu falo assim sabe que eu 
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fazia os discursos da campanha defendendo o prefeito, usando este tom de 

voz e sabem que aqui na Câmara e uso este tom de voz, então não venham 

me dizer que eu estou exaltada porque eu não estou, eu sou assim é 

diferente, talvez porque eu não seja nenhum diamante lapidado, talvez 

porque eu tenha no sangue a cultura italiana e italiano é assim mesmo, ferve 

o sangue, não é de nhenhenhe, então eu quero dizer que o que fizeram 

conosco aqui os meus colegas professores do município sabem é uma falta de 

respeito, e que o prefeito venha falar comigo se ele acha que não está bom e 

que a próxima vez que ele pense em passar a perna, porque é isto o que ele 

tentou fazer nos professores, ele pense duas vezes porque eu quero ver o 

vereador, mesmo que seja da oposição, mesmo que seja da situação de ter a 

cara de aceitar e votar em um projeto do jeito que eles estavam fazendo e 

vieram apresentar para nós, vamos tomar vergonha na cara e ser coerentes 

que não adianta falar uma coisa e fazer outra, e agora eu fiquei brava, vamos 

tomar vergonha na cara que não adianta ir fazer comício da campanha 

fazendo promessas, fazendo um monte de coisa para depois vir aqui 

desvalorizar o trabalho dos professores de cinco anos, porque uma ou duas 

acham que nós professoras ganhamos demais dentro do município, e se ele 

não paga melhor os outros funcionários que também trabalham e que 

também dão o seu sangue pelo município que corte CCs e FGs, que cortem 

gente que está ali trabalhando, ganhando sem fazer nada que eu já estou 

cansada, e que ele venha criar vergonha na cara e falar com seus vereadores 

que ele nunca fez isso durante três anos de mandato, ele fala 

nhenhenhenhenhenhe, querendo passar a perna em nós, chega vamos 

começar a ser espertos, a gente tem a cabeça recheada de que, para que que 

a gente foi eleito, para dizer amém para tudo e achar que está bom, pensem 



Página 7 de 15 

 

um pouco. Também meus colegas que está na hora de se antenar fora, e está 

na hora de dizer, nós somos a Câmara de vereadores, se vocês querem 

administrar comecem a nos ouvir por que nós votamos os projetos e está na 

hora de parar com isso, de ter respeito, de que se nós somos nove vereadores 

é porque o povo nos colocou aqui, ele não está sentado na cadeira dele 

sozinho, chega, estou cansada e agora para quem quiser ouvir o discurso eu 

estou brava mesmo, agora eu fiquei brava, não no dia da sessão, não 

segunda-feira na reunião, na segunda-feira a Marfisa está aqui de prova para 

não me deixar mentir, eu estava explicando para os meus professores 

novamente uma legislação e onde é que eles estavam querendo mexer, para 

derrubar o nosso salário conquistado com muita luta e, com uma lei que 

venha dizer sim o professor tem que ser valorizado, o meu diploma é de 

pedagogia, é de pedagogia, mas eu também fui para a faculdade e, eu 

também fiz pós-graduação, eu também faço um monte de curso todo o ano, 

porque que só o advogado tem que ganhar bem, nada contra os advogados 

que ganham bem, mas façam por merecer também, agora não é porque ele 

ganha bem que o outro profissional tem que ganhar mal tá, não é o caso aqui 

do professor Pedrini, o professor Pedrini sabe muito bem o que eu estou 

falando, e então chega de marmota que está na hora e eu estou com 

vergonha de dizer que eu sou do PP porque aqui é Rondinha e lá em Brasília é 

uma ladroagem, e aqui Rondinha está virando uma patota, então que fiquem 

com a patota de vocês, lá em Brasília como eu disse no final da sessão 

passada está todo mundo junto, não adianta vinha aqui dizer que é o PT que 

rouba porque lá os PP roubou junto, o PMDB roubou junto e que a Dilma 

termine o seu mandato porque cada um tem de colher os frutos que plantou e 

para tirar a Dilma para pôr um traidor, um duas caras que na frente diz uma 
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coisa a e por trás mandou uma carta detonando ela, que tipo de presidente 

nós vamos ter, pensem bem, que ela termine o mandato dela e vamos arcar 

com as conseqüência e é assim que chega de duas caras é por isso que o país 

está do jeito que está, porque tem gente querendo só para o bem próprio e 

quando é que vão se dar conta de que política não é para o bem próprio, é o 

bem para todo mundo ou se não, não te mete na política, falta educação e, 

falta cultura enquanto nós entender que cultura é gente dançando de perna 

de fora em um espetáculo cultural do município, dançando cabaré que é 

francês dentro de um espetáculo italiano no município é o Brasil que nós 

vamos ter. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador JUNIOR 

PEREGO Cumprimentou de estilo, disse: Em um primeiro momento quero 

parabenizar a vereadora Silvana pelo seu discurso pois admiro gente de 

atitude, sempre falei isso aqui, não é pelo teu discurso, mas eu acho que 

vereador tem que ter atitudes e tem que caminhar com as próprias pernas, 

não tem que baixar a cabeça para o prefeito e fazer o que ele manda que é o 

que acontece em Rondinha com a maioria dos vereadores, gostam de ser 

mandados eu acho. Quero falar um pouco sobre o tal do falado espetáculo 

também, espetáculo esse que questionei aqui quando veio o projeto para 

votar a verba para este espetáculo ser realizado, um projeto de sessenta mil 

reais que ao meu ponto de vista é muito dinheiro para um espetáculo deste 

tipo que foi realizado, concordo plenamente com a vereadora Silvana, pessoas 

merecem parabéns, crianças, pessoas de idade e quem organizou, quem 

trabalhou, agora o vereador vem na tribuna parabenizar prefeito e secretário, 

para mim isso não é parabenizar é puxar o saco, aquele antigo puxa-

saquismo, não é o vereador Zanatta, isso vem de cada um, cada um gosta de 

fazer as coisas que quer, mas eu acho que as pessoas que ali trabalharam, a 
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terceira idade, os organizadores, concordo que trabalharam um bom tempo 

para realizar este espetáculo, mas concordo com a vereadora Silvana, deixou 

muito a desejar, eu acho que para o público em si que estava assistindo teve 

realmente cenas muito fortes, acho que não, talvez poderiam ter tomado um 

outro rumo já que o gasto foi grande e o trabalho foi grande, mas é apenas 

uma crítica. Também quero fazer um comentário sobre a indicação do 

problema enfrente a casa do vereador dudo, o vereador dudo diz que aqui fez 

por várias vezes pedidos, pediu para resolver o problema, eu acho que o 

vereador dudo do PP está com pouca força então, porque lá na rua do 

prefeito o mesmo problema foi resolvido e em frente sua casa que dá acesso 

ao bairro, bairro aonde vereadores moram também inclusive eu, eu acho que 

esta terrível né, uma simples carga de brita resolve o problema para trancar o 

buraco até o assalto ser feito, custa o que, faz seis meses ou mais que isso aí 

está desse jeito, é uma vergonha e aí vem o prefeito e se aproveita de um 

espetáculo realizado para falar bobagem para o povo de novo, de novo com 

baboseiras e blablabla para se vangloriar de coisas que outras pessoas estão 

fazendo, é muito bom ir na carona dos outros, eu estou vendo a minha forma 

de pensar é essa, é muito fácil ficar com os méritos, mas a três anos que eu 

estou falando nesta mesma tribuna, mérito se dá para quem merece, para 

quem realmente trabalha para funcionário que sua dia-a-dia lá puxando uma 

enxada limpando as ruas, professores que estão na sala de aula, então vamos 

dar mérito para quem merece, eu acho que chega de vim tentar iludir, 

prefeito vem fazer discursinho bonito a enrolar o povo, enrolar em campanha 

e continuar enrolando, ano que vem temos campanha de novo, acho que o 

povo deve abrir o olho para não ser enrolado novamente e depois ficar nesse 

problema que estamos tendo. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 



Página 10 de 15 

 

Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo, 

disse: Quero falar das indicações que fizemos, Edmilson Pedrini, o Junior a 

Marfisa e o Zico do bairro, de que sejam feitos reparos na rua Santo Antônio 

próximo a brigada militar e em frente a casa do vereador Dudo Zorzi, mas não 

é só nesta rua que tem esse problema dessas valas e valetas que já causaram 

até acidentes de trânsito com carro inclusive com uma funcionária do posto de 

saúde que quase tombou seu caro, que quase sofreu danos materiais no seu 

veículo e quase acabou se machucando devido a estes problemas que temos 

no município, quero lembrar que foi feito uma campanha toda, o PP fez no 

passado de que Rondinha tinha que tomar o rumo certo e não o rumo dos 

buracos, quero alertar os vereadores e a administração municipal do PP que 

não são mais buracos, são valetas mesmo em todas as ruas quase da cidade, 

na maior parte delas, aí veio o vereador para querer defender a administração 

municipal dizer que o problema é dos outros, mas é engraçado que na rua 

onde mora o prefeito municipal foi feito essa operação tapa valeta e não é 

tapa buraco, tirou benefício próprio prefeito, brinca com o povo, o que faz, aí 

logo para cima perto de algumas outras famílias na mesma rua tem duas 

valetas enormes que não foram fechadas na mesma rua do prefeito, será que 

esta empresa está trabalhando para agradar o prefeito, será que o prefeito 

está se tirando benefício próprio do dinheiro público municipal enquanto nós 

que moramos no bairro temos que enfrentar diariamente a rua Santo Antônio 

como eu falei já em frente ao vereador que diz que fez vários pedidos e até 

agora não foi atendido, se nem o vereador do PP atendem quem diria nós, 

isso é para nós ver gente que tipo de administração nós temos em Rondinha, 

que tipo de prefeito nós temos em Rondinha, que senta com poucos, com 

meia dúzia de empresários, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo 



Página 11 de 15 

 

ponto, enquanto o povo tem que parar e fazer primeira e cuidar, que não é 

mais buraco, é valeta aí jogam a culpa nas empresas mas na rua do prefeito 

até a casa dele, nas proximidades da casa dele fizeram a operação tapa 

valeta, isso é uma vergonha e tem de criar vergonha quem vem defender esse 

tipo de benefício próprio que temos e que está acontecendo no nosso 

município. Também quero fazer mais um pedido de indicação de que seja 

construída rampas de acesso para os cadeirantes, fui procurado, não tem 

muitos cadeirantes do nosso município, mas fui procurado, já fiz esse pedido 

em outras oportunidades nesta sessão, porque eu não trabalho para defender 

prefeito e nem para defender a administração porque aqui há dois poderes, 

parabéns Silvana, eu te entendo perfeitamente e te admiro muito já te falei 

isso pessoalmente porque para fazer o que talvez hoje tem que ter coragem, 

muitos barbado não tem coragem de fazer o que tu fez hoje, mas pode ter 

certeza que se um dia eu estiver no poder e for prefeito nesta casa farei a 

mesma coisa se o meu prefeito não estiver trabalhando de acordo com o que 

é de direito do cidadão Rondinhense, que eu não trabalho para prefeito eu 

trabalho para quem me elegeu, quem elegeu nós não foi o prefeito, quem 

elegeu nosso foi o povo e nós devemos trabalhar para o povo e defender o 

que é direito do povo, parabéns pela atitude que teve e já tem alerto vai ter 

as conseqüência, vai sofrer as conseqüência porque eu sofri no passado no 

dia que eu enfrentei essa corja que está aí, então que seja feita às rampas 

para a cadeirantes pois fizeram algumas que talvez as pessoas que fizeram 

não tinham tanta experiência, não dá para as cadeirante subir nas rampas que 

ela está muito inclinado, não sei se a largura é suficiente para passar uma 

cadeira de rodas ou só para passar uma bicicleta ou skate quem sabe, então 

tem às ruas para fazer e quando for fazer não custa nada administração ouvir 
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o que o povo que, fala com um dos cadeirantes que ele diz o que é melhor 

para o cadeirante e não para quem anda de sapatinho lustradinho e muito 

pouco dentro do nosso município, e que seja um patroladas as ruas do bairro, 

tenho visto secretários cruzar diariamente naquelas ruas, porque o parque de 

máquinas é localizado no bairro nossa Senhora Aparecida, faz dias que teve as 

chuvarada, deu problema em várias ruas está lá, os moradores estão 

indignados, estão pedindo por várias vezes para nós vereadores, não é função 

nossa vereador ir arrumar a estrada, ir arrumar as ruas que estão com 

problemas, é a função de secretário, é a função de prefeito mandar que seja 

feito o serviço na nossa comunidade, é um direito do cidadão, é um direito 

dos moradores que  pagam imposto inclusive o salário do prefeito e a nosso 

salários como já falei em outras oportunidades, então eu acho que está na 

hora, já estamos finalizando um ano no qual nós fizemos inúmeros pedidos de 

serviços para secretarias, fizemos inúmeras indicações, a maior parte delas 

não são atendidas, me senti envergonhado no dia que fui assistir ao teatro de 

ver a Kombi da prefeitura, faz parte do teatro, indo naqueles abrigo escolar 

que é uma vergonha apresentar isso para nosso município, já fiz pedido nesta 

casa para que a administração faça abrigos escolares decentes para as 

crianças que estão no dia-a-dia pegando ônibus para ir para escola 

principalmente em dias de inverno em dias de chuvas, dinheiro para fazer isso 

diz que não tem, mas para gastar cinquenta por cento ou mais em folha de 

pagamento para funcionários, e isso tem, está errado isso, essa prefeitura é 

um cabide de emprego, eu não sou contra o teatro, mas como foi falado, o 

pessoal não é bobo, o pessoal viu que as gravações foram feitas algumas fora 

do município, não valorizaram a praça que foi recuperada que foi gasto mais 

de quinhentos mil reais na nossa praça para deixar ela bonita e é bonita de 
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fato e a história do nosso município é baseada na água mineral onde vinham 

os viajantes e paravam neste município para tomar água que é melhor água 

que tem na nossa região, não valorizaram isso, tem que ir buscar as coisas 

fora, o de fora que vale, isso é indignação nós mostrar isso, votei a favor do 

projeto que acho que esse projeto é bom, as crianças têm de ser valorizadas, 

mas eu gostaria que essa administração que está aí e o prefeito que não 

considera e não ter respeito com nós vereadores, prestasse contas de onde 

vai esse dinheiro que outros projetos que nós aprovamos até hoje nunca veio 

uma prestação de contas para essa casa ou veio presidente, nunca apareceu, 

qual é a valorização que nós vereadores temos, será que eu tenho que 

desenhar para esse povo que há dois poderes, executivo e legislativo, e o 

legislativo não faz nada se não passar por nós, nem o teatro não teria se nós 

não aprovasse, nem o transporte escolar não teria se nós não aprovasse, e 

nós vemos um prefeito autoritário e ditador que não valoriza os vereadores 

que tem e que tem a maioria nesta casa e que muitas e muitas vezes não 

presta contas de onde foi o dinheiro e do que foi feito porque fica um ponto 

de interrogação para o povo de Rondinha. Era isso. Meu muito obrigado. Com 

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

Eu gostaria inicialmente dizer que eu estou voltando de licença onde é a 

minha colega professora Maria Teresa esteve nesta casa e todo mundo sabe 

do trabalho incessante da professora Maria Teresa em prol da escola, do AA, 

da liga, do hospital, ela tem realizado um trabalho e deixou a sua mensagem 

aqui e deixou as suas idéias e os seus projetos nesta câmara então é 

importante a participação dela. Inicialmente eu gostaria de falar a respeito do 

projeto cinquenta e três, projeto de lei que está indo para esta casa hoje e vai 

ser aprovado o orçamento do município para o ano dois mil e dezesseis com 
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uma estimativa de recursos de torno de quase vinte e quatro milhões, então 

eu acho um valor razoável para nosso município, por isso a coerência dos 

gestores públicos para administrar bem este dinheiro para que ele seja de fato 

organizado para atingir a toda a população de Rondinha. E eu lembro que não 

é muito tempo esse orçamento era doze milhões e não vinte e quatro então 

dobrou, isso é uma prova de que a economia no Brasil cresceu, isso ninguém 

pode negar, eu acho que cada um faz uma análise do que tinha a quinze anos 

atrás e o que nós temos hoje, eu lembro do crédito agrícola, são questões 

assim que qualquer agricultor coerente sabe que hoje nós temos um crédito 

agrícola muito melhor do que alguns anos atrás, nós temos um crédito 

imobiliário para quem quiser construir a sua casa, para quem precisa de 

moradia que eu acho que é o mínimo que as pessoas devem ter é morar com 

dignidade, nós temos para aquisição de veículos também, a gente sabe que 

alguns anos atrás não se comprava veículo e agora a gente consegue adquirir 

com uma certa facilidade, nós não podemos negar os avanços na área 

educacional, um monte de vagas sendo abertas, muito mais estudantes 

podendo acessar o ensino superior, e então eu acho que são avanços que nós 

não podemos negar, é claro que eu acho que nós vivemos em um momento 

político muito delicado no Brasil, mas se eu como professor de história porque 

eu gosto de história e nós tivemos na primeira república no início de mil e 

novecentos o ministro da fazenda Ruy Barbosa que criou um projeto para 

incentivar a industrialização no Brasil, o que que aconteceu, milhares de 

empresas fantasmas foram criadas só para acessar crédito do governo e essas 

empresas não existiam, então a corrupção no Brasil, não é parar justificar, 

mas infelizmente a corrupção no Brasil e ela está impregnada na sociedade e 

nós temos que criar mecanismos para evitar que ela seja uma prática 
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constante no nosso dia-a-dia, então eu acho que, a vereadora Silvana falou 

nessa casa uma coisa que eu acho muito importante, a educação neste país 

tem que ser prioridade e não só no discurso, nós temos um discurso muito 

bom que a educação tem que ser prioridade mas nós não conseguimos pagar 

o básico de mil e quinhentos reais para os professores, então até que nós não 

tivermos no Brasil uma política educacional voltada para valorizar os 

profissionais da educação e ter a educação de uma maneira geral como 

prioridade, mas não, eu vou repetir, não no discurso, na prática, e a 

vereadora Silvana meus parabéns pela sua fala e esteja certa que tudo o que 

tirar a direito de professor que vier para esta casa eu vou votar contra e eu 

lembro muito bem de um atentado que se cometeu aos professores algum 

tempo atrás, nós tínhamos eleição de diretor na escola e foi tirada, direito dos 

professores, a nossa bancada começando por mim não vai tirar com certeza 

se vier projeto para esta casa. Era isso. Meu muito obrigado. Passou-se então 

para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 053/2015 que, "Estima a 

receita e fixa a despesa do município de Rondinha-RS para o Exercício 

Financeiro de 2016"; Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal 

n° 054/2015 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas 

com o Clube União de Rondinha 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. 
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