
Página 1 de 8 

 

ATA 1118 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.024 
com quarenta e oito minutos e quarenta e dois segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de 

Vereadores de Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 07 de dezembro de 2017. 

 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às sete horas, 

reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador 

EDUARDO ZORZI, os seguintes Vereadores ADAIR ANTONIO MENIN, 

ADÃO DOMINGOS DE SOUZA, DEJANE INES ZORZI TONIN, 

DILHERMANDO CARLOS MARCON, RAMON GASPARETTO, RENATO 

LUIZ ZANATTA, SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA E JUNIOR 

PEREGO. Após o Presidente dar abertura aos trabalhos, solicitou a 

Secretária que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia, logo após, o 

Presidente solicitou a Secretária para que procedesse a leitura dos seguintes 

documentos. 01) Oficio n° 359/2017 do Executivo Municipal que encaminha 

o projeto de lei de n°  057 de 2017; 02) Oficio n° 364/2017 do Executivo 

Municipal que solicita a retificação do Projeto de Lei 057/2017; 03) 

Resolução n° 009/2017 do Legislativo Municipal que altera a data da primeira 

Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2017 e revoga a Resolução 

07/2017; 04) Projeto de Lei Municipal n° 57/2017 que, "Estima a Receita e 

Fixa a Despesa do Município de Rondinha - RS para o Exercício Financeiro de 

2018"; 05) Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2017 que, "Dispõe sobre a 

aprovação da prestação de contas do Executivo Municipal de Rondinha 

referente ao exercício de 2015". Passou-se então para o Grande Expediente, 

onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador RAMON 

GASPARETTO Cumprimentou de estilo e iniciou o pronunciamento 
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comentando sobre a indicação que fez para que fosse criado um concurso 

municipal da qualidade do leite, em virtude dos acontecimentos ocorridos no 

passado, afim de melhorar a imagem do município perante a região e o 

estado, citando como exemplo o concurso municipal do vinho em que 

participam os produtores interessados, com o intuito de transformar o 

município em um pólo na produção de leite de qualidade, visto a grande 

produção do município e pela grande quantidade de famílias envolvidas no 

setor. Comentou sobre o projeto de lei que encaminhou sobre a realização 

de tal concurso da qualidade do leite, mas que gerando custo para o 

município não pode se tornar lei por origem legislativa, mas que fica como 

modelo para o executivo, caso tenha interesse neste sentido. Mencionou a 

Rondileite, que é realizado o concurso pela quantidade de produção de leite 

e que poderia ser implantado também a avaliação da qualidade do leite 

também na feira municipal. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo 

e comentou inicialmente sobre a proximidade do término do ano de trabalho 

legislativo, expressando as solicitações realizadas pela bancada e a cobrança 

que recebem da população, especialmente quanto a melhorias nas estradas. 

Afirmou que os vereadores recebem votos de todos os partidos e não 

representam apenas um, porém, a maior parte dos pedidos não foram 

atendidos, mas espera que o poder executivo preste atenção neste sentido e 

valorize mais o trabalho legislativo, lembrando a população que nada é feito 

sem a aprovação da Câmara de Vereadores. Relatou que não tiveram a 

chance de conversar em nenhuma oportunidade com a administração 
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municipal dando a percepção de que os vereadores são inimigos, mas que na 

verdade são representantes do povo, e que as solicitações que são feitas são 

para somar e atender os anseios do povo, e que as mesmas deveriam ser 

levadas mais a sério. Comunicou que as estradas do interior do município 

estão em situação de calamidade pública e que os produtores rurais do 

interior do município estão reclamando constantemente sobre esta situação, 

sendo que existe maquinário para isso, existe uma boa equipe de 

funcionários do parque municipal, mas acredita que a chefia deveria prestar 

atenção nas péssimas estradas. Citou a busca constante de recursos e a 

finalização das obras das linhas Visconde e Caravaggio. Convidou a 

população para participarem de um ato de entrega de emenda no Hospital 

Padre Eugênio no próximo dia oito, juntamente com o Deputado Dionilson 

Marcon, em um valor de cento e vinte e cinco mil em equipamentos para o 

hospital. Finalizou desejando um feliz natal e próspero ano novo a todos. 

Com a palavra a Vereadora DEJANE INES ZORZI TONIN Cumprimentou 

de estilo e iniciou comentando sobre a finalização do ano letivo, parabenizou 

a escola, secretaria de educação e direção, famílias, alunos e toda a 

comunidade escolar que acompanha durante todo o ano. Disse que faz parte 

da rede estadual e também da municipal e que percebe o empenho de todos 

para que se tenha uma educação de qualidade, mesmo sabendo das 

dificuldades encontradas pelos professores, mas é nas mãos deles que está o 

ensino das crianças e jovens. Anunciou o projeto de lei em pauta referente 

ao orçamento de dois mil e dezoito, o qual cabe aos vereadores avaliar, 

afirmando que a maioria dos recursos não são livres, são recursos 
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distribuídos vinculados que devem ser aplicados especificamente em 

determinada atividade ou setor, e que muitas vezes os vereadores são 

cobrados pela realização de algumas atividades em detrimento a outras, mas 

que muitas vezes isso se dá em função de serem recursos vinculados. 

Finalizou desejando um feliz natal de renascimento e próspero ano novo a 

todos os rondinhenses, esperando que todos consigam refazer-se nos erros e 

valorizados pelo trabalho realizado durante o ano. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador ADAIR ANTONIO MENIN 

Cumprimentou de estilo e iniciou parabenizando algumas entidades do 

município por ações por elas realizadas. Destacou a Liga Feminina de 

Combate ao Câncer que reuniu as pessoas portadores de câncer do 

município para atividades desenvolvidas, afim de dar apoio a estas pessoas, 

parabenizou as mais de quarenta mulheres que trabalham voluntariamente 

sem ganhar nada, em prol de ajudar os demais sob a presidência da senhora 

Ivani.  Comentou sobre o encerramento das atividades da invernadas 

artísticas do CTG Pousada dos Tropeiros, atividade que envolve em torno de 

cento e quarenta pessoas em seis categorias, fazendo um belo trabalho e 

destacando-se na região, assim parabenizou a patronagem do CTG e 

destacou o apoio da administração municipal em tal atividade. Mencionou o 

homenageado pelo CTG durante a semana Farroupilha que foi o Padre Chico, 

uma pessoa que tem um importante papel na nossa sociedade. Relatou o 

trabalho do CRAS e as atividades de encerramento do ano, destacando as 

atividades da Assistência Social no município, especialmente o trabalho 

desenvolvido com as pessoas com necessidades especiais. Finalizou 
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parabenizando os Gremistas pelo título conquistado, citando o colega 

vereador Zico que teve a oportunidade de participar de uma passeata. Era 

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

ZANATTA Cumprimentou de estilo e iniciou parabenizando aos Gremistas 

pelo título conquistado. Referente as estradas disse que já convidou e 

convida os colegas vereadores para fazer uma visita na secretaria de obras e 

no interior para ver o que é feito no dia a dia, e ver nos municípios vizinhos 

as condições das estradas, dizendo que tem certeza que no município de 

Rondinha as estradas estão melhores que nos demais municípios da região, 

mesmo nas condições da crise atual. Disse que vai tentar estar presente no 

evento no hospital e prometeu trazer na próxima sessão o montante em 

recursos que o município repassou, neste mandato e nos mandatos 

passados, para o hospital. Declarou que a mais de vinte e cinco anos visita, 

juntamente com agricultores, o município de Castro trazendo as inovações 

na produção de leite. Sobre a feira disse que muito se critica por não ter 

nenhum show grande, mas que na verdade a feira em sí é um show em 

incentivo aos agricultores, sendo merecido os parabéns a secretaria de 

agricultura neste sentido. Parabenizou também a secretaria de obras pela 

coragem  e pelo trabalho que foi feito na barragem, especialmente aos 

funcionários municipais que foram heróis, trabalhando sem ganhar hora, nos 

finais de semana, abandonando as suas famílias, para conseguir realizar uma 

obra deste porte e importância. Parabenizou também aos que fizeram 

doações durante a construção da barragem de contenção. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI 
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Cumprimentou de estilo e iniciou cumprimentando o colega vereador Menin 

pelo seu pronunciamento e pela participação do mesmo nas atividades da 

comunidade Rondinhense, destacando o trabalho realizado pela antiga Apae. 

Parabenizou a Administração Municipal e em especial o professor Mauro, que 

muitas vezes é criticado na tribuna, pela realização do campeonato municipal 

de bochas e a respectiva final na linha Cachoeira Branca, aonde esteve 

presente e pode prestigiar. Destacou o campeonato de bochas que integra  

as comunidades na forma do esporte, aproveitando para parabenizar os 

campões e a todos que participaram, não somente os de mais idade mas 

também os mais jovens, visto que é uma atividade sadia. Convidou a todos 

para participarem da programação de natal realizada pelo município, aonde 

haverá no dia vinte e dois o Papai Noel na praça Padre Eugênio com o 

sorteio da campanha premiada da Cicar, evento que conta com o apoio da 

Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, onde haverá um show e 

também haverá show no natal luz do bairro Nossa Senhora Aparecida. 

Referente ao projeto do Legislativo criando o concurso de qualidade do leite, 

aquele projeto teve o parecer contrário, sendo que foi considerado 

inconstitucional por ter sido oriundo do Poder Legislativo. Destacou o 

trabalho da Administração Municipal através da Secretaria da Agricultura, 

com o apoio da Emater e dos produtores rurais que tem participado 

ativamente da Rondileite, independentemente da quantidade de animais ou 

produção de cada propriedade, sendo que todos foram convidados e serão 

convidados para as próximas feiras. Discorreu sobre o projeto desenvolvido 

na última feira que trouxe embriões, alem de uma matriz,  da cidade de 
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Castro, que é referência na atividade leiteira, que servirá como forma de 

disseminar um melhoramento genético no gado leiteiro, fazendo com que o 

município avance ainda mais na atividade. Ainda sobre a Rondileite, destacou 

que a feira está se tornando regional e referência no setor, que sempre 

haverão alguns problemas, mas que trabalhando se buscará sempre 

melhorar elevando o nome de Rondinha, visto que o município é o quinto 

maior produtor de leite do estado com uma produção de três milhões de 

litros de leite por mês, e por mais que se enfrente uma crise na atividade, 

essa deverá ser passageira e que logo será superada dando um alívio aos 

produtores. Comentou sobre os projetos em análise e destacou a busca do 

executivo pelo crescimento orçamentário anual, onde serão delimitados os 

gastos de cada secretaria. Sobre as estradas disse que a secretaria de obras 

tem feito a sua parte e que devido a enxurradas este ano houve muito 

trabalho, especialmente com a execução da barragem de contenção do 

arroio Lambari e nem sempre consegue-se concentrar estritamente nas 

estradas do interior, mas que dentro de um planejamento as mesmas serão 

recuperadas. Sobre as contas do Poder Executivo manifestou-se pela 

aprovação, uma vez que teve o aval do Tribunal de Contas do Estado. Era 

isso. Meu muito obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto 

de Lei Municipal n° 57/2017 que, "Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Rondinha - RS para o Exercício Financeiro de 2018"; Aprovado 

por unanimidade. 02) Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2017 que, 

"Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Executivo Municipal de 

Rondinha referente ao exercício de 2015"; Aprovado por maioria de cinco 



Página 8 de 8 

 

votos a favor e quatro votos contra. Passou-se então para as explicações 

pessoais, 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.  

 
 
 
            EDUARDO ZORZI                           DEJANE INES ZORZI TONIN 

                 Presidente                                                  Secretária 


