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ATA 1077 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dezenove 

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

SILVANA MARIA TRES CICHELERO os seguintes Vereadores EDMILSON 

PEDRINI, EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR 

PEREGO, MARFISA MICHIELIN PEDON, MARILÂINE DE MORAES, 

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) Oficio n° 

101/2016 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 18 de 

2016; 02) Resolução n° 03/2016 que, "Regulamenta o acesso aos documentos 

fornecidos pelo poder executivo através do ofício n° 103/2016"; 03) Projeto 

de Lei Municipal n° 17/2016 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder subvenção econômica"; 04) Projeto de Lei Municipal n° 18/2016 

que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder em permissão de uso, 

maquinários da patrulha agrícola mecanizada de propriedade do município e 

dá outras providências". Passou-se então para o Grande Expediente, onde o 

primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador JUNIOR PEREGO 

Cumprimentou de estilo, disse: Hoje quero falar um pouco sobre um projeto 

referente às máquinas agrícolas que por sinal temos pessoas das associações 

aqui, um projeto que já foi encaminhado há bastante tempo pelo colega Pitol 

quando foi vereador, colega este que está presente, e agora depois de várias 

idas a Brasília e de tanta busca esse projeto ser realizou, agradecer ao nosso 

deputado Dionilson Marcon que através dele conseguimos, eu digo 

conseguimos porque a gente costuma trabalhar em grupo, então foi um 
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projeto encaminhado pelo Amarildo, mas a gente esteve junto para conseguir 

essas máquinas, então vou fazer aqui o meu agradecimento que eu acho que 

quando merece deve ser feito o agradecimento. Quero falar um pouco hoje 

sobre as nossas estradas, estive passando em várias comunidades do 

município, costumo andar bastante, mas o que me deixou bastante intrigado é 

que eu passei na minha comunidade da linha Gramado logo após ter sido feito 

o patrolamento da estrada, se é que dá para chamar aquilo de patrolamento, 

até virou motivos de risos aqui quando eu falei tempos atrás que as patrola 

não arrancaram nem as guachumba, eu acho que elas ficaram mais fracas 

ainda essas patrola porque agora nem o capim que está no meio da estrada 

não foi arrancado, é uma vergonha a patrola passar e fazer um serviço 

malfeito, não estou aqui para dizer quem é culpado e quem não é culpado, 

mas eu acho que quando um serviço vai, quando vão para fazer um serviço 

que no mínimo tenha um pouco mais de capricho, limpa sarjeta, trabalha 

direitinho na frente das casas, uma vergonha o patrolamento que foi feito na 

linha gramado. Também quero registrar aqui uma queixa, talvez a colega 

Marilâine agente de saúde de repente possa até se explicar, mas passei em 

várias famílias na linha Gramado e recebi muitas queixas do seu trabalho 

como agente de saúde que passa vários meses sem visitar as pessoas, estou 

aqui mais uma vez falando, não de todos os agentes de saúde, mas de quem 

realmente não desempenha seu trabalho, eu moro no bairro e o agente de 

saúde que vem na minha casa a princípio trabalha muito bem porque todo o 

mês está lá conversando e fazendo o trabalho dele, mas lá na minha 

comunidade na linha gramado, na linha Schio estive visitando certas famílias e 

tive muitas queixas que uma ou duas vezes ou três por ano quando passa, 

muito bom ganhar dinheiro sem fazer nada, eu acho que está na hora de 
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começar a sacudir a poeira porque está ganhando dinheiro do povo e vai 

trabalhar. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO 

ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo, disse: Também 

quero falar hoje sobre o projeto de lei municipal zero dezoito de vinte e dois 

de abril de dois mil e dezesseis que autoriza o poder executivo municipal a 

conceder, em permissão de uso, maquinários da patrulha agrícola mecanizada 

de propriedade do município e dá outras providências, este projeto é um 

projeto que vem de encontro ao nosso município, a associação de agricultores 

da comunidade de linha Tunas e linha Marcon, linha Antinha, linha Binns foi 

atrás através do nosso deputado Dionilson Marcon, é mais uma conquista de 

quatrocentos e cinqüenta e oito mil reais que está no nosso município, os 

maquinários já estão aí, pelo que eu vi é colheitadeira, é caminhão, é 

carroção, é os equipamentos todos para a patrulha agrícola para que o 

pessoal consiga fazer um trabalho de silagem e silagem de inverno também. 

Então, este projeto ele vem de encontro aos agricultores, conversávamos mais 

que uma vez que as associações se registrassem para que fossem em busca 

de recurso junto ao governo federal e essa é uma das conquistas, já outras 

associações foram beneficiadas, e espero que na medida do possível mais 

associações se beneficiem dentro das suas realidades, sejam na suinocultura, 

seja na parte de grãos, seja na parte de alimentação, qualquer tipo de 

associação que estejam legalizadas são autorizadas a receberem os recursos, 

então, na noite de hoje a gente está aprovando, peço aos colegas vereadores 

que aprovem este projeto, é um projeto bom, vai com certeza beneficiar 

várias famílias tanto da associação quanto quem não faz parte da associação, 

então, é importante que as pessoas e as comunidades se organizem através 

de associações para que a gente vai em busca de recursos, não é o primeiro 
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recurso que o nosso deputado do PT consegue para nós em Rondinha, já são 

vários os benefícios que teve, também gostaria de deixar uma alerta também 

para os vereadores e para a população que quando votam nos vereadores 

procurem os seus vereadores, seja lá de qual partido for, do PT, do PP, 

procurem os seus vereadores para que vão fazer esse tipo de projeto e vão 

fazer esse tipo de defesa junto ao seus deputados federais e os seus 

deputados estaduais, junto ao governo. Também na noite de hoje quero fazer 

um pedido ao executivo municipal de que nos forneçam informação se o 

asfalto de algumas ruas que foi colocado apenas uma base, não estou falando 

neste momento no bairro Nossa Senhora Aparecida que é recente e que 

aguarda, mas tem outras ruas que receberam a primeira camada de asfalto, 

após receberem esta primeira camada de asfalto foi aberto as valetas e feito a 

parte de saneamento básico, a parte de tubulação e hoje já estão prontas e 

eu gostaria que o executivo municipal nos prestasse contas de se vai ser feito 

a segunda camada ou não, ou quem é que está impedindo que esse asfalto 

seja feito, então é importante que o vereador esteja aqui nesta casa para 

fiscalizar aonde é gasto o dinheiro público, e nós não vamos deixar esse 

dinheiro não ser colocado no asfalto, se tiver até faltando por parte do 

governo federal, nós nos colocamos à disposição, a nossa bancada para a 

gente ir atrás junto ao governo federal pedir onde está este dinheiro, se está 

faltando ou se está aí e esse dinheiro vamos usar esse dinheiro que é para 

colocar a segunda camada que o pessoal está nos cobrando, será que vem, 

será que não vem, será que vai ser feito, será que não vai ser feito, então 

como diz o ditado cadê o dinheiro que está aqui, que deveria estar aqui, então 

se não vem da parte da segunda parcela do governo federal nós estamos nos 

colocando à disposição para a gente entrar em contato junto aos órgãos do 
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governo federal e para nós liberar, se é que tem algum atraso em cima disso, 

e a gente espera que isso seja feito e que o povo consiga desfrutar tudo o que 

é de direito de eles e o que está no projeto. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI Cumprimentou de estilo, 

disse: Inicialmente eu gostaria de falar que nós temos dois projetos, que na 

minha opinião são muito importantes na noite de hoje, o projeto dezessete 

que destina recursos de quarenta e cinco mil, até quarenta e cinco mil para a 

Acsurs que é a associação de criadores de suínos do Rio Grande do Sul para o 

dia do porco no município de Rondinha, nós sabemos da tradição que é a 

atividade de suinocultura no município de Rondinha e é uma atividade em que 

não é de hoje, então essa questão de alguns acharem que a atividade de 

suinocultura em Rondinha começou nesta administração, a atividade de 

suinocultura do município de Rondinha que é o quinto produtor do estado, ela 

vem de longo tempo, o pai do deputado Marcon o Antoninho é criador de 

porco há muito tempo, eu lembro do Francisco Marcon que fazia a exposição 

de suínos aqui, então nós temos uma tradição de suinocultura no município de 

Rondinha, então eu acho que nada mais justo de se destinar esses recursos 

para valorizar aquelas famílias que trabalham com a atividade de suinocultura, 

que é uma renda muito importante para os suinocultores. O projeto dezoito é 

um projeto que como foi falado pelos colegas vereadores aqui é uma 

reivindicação já na época do colega Amarildo Pitol que nós fomos a Brasília e 

entregamos em mãos para o deputado Marcon, e é um recurso muito 

importante, me parece que são quase, são exatamente quatrocentos e 

cinqüenta e oito mil reais, um valor importante para a associação que vai 

desenvolver a atividade leiteira, essa região do Tunas e do Marcon, linha 

Binns, linha Antinha, essa região que tem uma tradição grande e na atividade 
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leiteira, eu acredito que vá ajudar muito a incrementar essa atividade, e então 

por isso eu acho muito importante e os colegas sabem que eu defendo e 

sempre defendi que a agricultura tem que ter subsídio, para quem trabalha na 

agricultura tem que ter subsídio, e eu acredito que nos últimos anos, 

principalmente nos últimos doze ou treze anos para cá nós tenhamos 

melhorado muito o apoio que se dá ao pequeno produtor, o apoio que se dá a 

agricultura, o apoio que se dá à agricultura familiar para que as pessoas 

fiquem no campo, e eu acredito assim a agricultura melhorou muito e os 

agricultores tem uma condição de vida melhor do que há vinte anos atrás, é 

claro que isso não quer dizer que nós não tenhamos que melhorar cada vez 

mais, então eu acho que é muito importante essa cedência de equipamentos 

aqui para essa associação e esperamos nos próximos meses que venham mais 

recursos destinados ao outros produtores para melhorar ainda mais essa 

atividade da agricultura leiteira e suinocultura no município de Rondinha. Era 

isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI 

Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente eu gostaria de comentar um 

assunto bastante importante, na última segunda-feira estive a convite do 

amigo vereador do município de Ronda Alta Luiz Antonio Gadini participando 

de uma audiência pública na qual nós tratávamos da vinda do instituto federal 

Farroupilha para o município de Ronda Alta, este é um trabalho em conjunto 

de vários municípios da grande região, pois entendo que dessa forma 

trabalhando com planejamento, trabalhando com educação poderemos sim 

manter os nossos jovens na zona rural, a Emater do nosso município vêm 

fazendo um trabalho muito importante com relação à sucessão familiar e se 

acaso de acerto, são etapas que estamos trabalhando em conjunto, a vinda 

do instituto federal Farroupilha, todos nós temos a ganhar, os jovens que 
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pretendem estudar, é uma opção a mais que eles terão, as pessoas que 

querem estudar, é uma opção a mais que todo mundo vai ter para buscar 

conhecimento e quem sabe implantar em suas propriedades principalmente na 

zona rural, haja visto que o município de Rondinha a maioria da população 

ainda reside na zona rural. Participou também o prefeito municipal Ezequiel 

Pasquetti, a secretária de educação professora Leonice Zorzi, a professora 

Dejane, a diretora do centro estadual Conde D´Eu a professora Taciana Calza 

e mais alguns alunos da instituição. Quero comentar também o projeto de lei 

de número dezessete que autoriza o poder executivo municipal a conceder 

subvenção econômica, quero dizer que sou a favor deste projeto como o 

colega Pedrini comentou a atividade da suinocultura é muito importante do 

nosso município, são mais de trinta famílias que estão ligadas a essa 

atividade, uma atividade bastante importante, é um dos pilares de 

sustentação do município na economia, haja visto que setenta e quatro por 

cento da economia do nosso município provêm da agricultura, então é muito 

importante pois são várias as famílias que têm como principal fonte de renda 

a suinocultura. No dia doze de agosto então Rondinha está em festa pois 

vamos comemorar aqui o quadragésimo segundo dia estadual do porco, terá 

um ciclo de palestras, eu quero aqui convidar não somente os agricultores que 

estão ligados na atividade, mas sim a todos aqueles que querem adquirir 

conhecimento e que tem a intenção de entrar nesta atividade, uma atividade 

que tem sim que ser valorizada por parte da administração municipal e por 

nós e eu falo por mim quanto vereador desta casa, também sou favorável ao 

projeto de lei número dezoito na qual está aqui a associação dos agricultores 

da linha Marcon, entendo que esses equipamentos que estão sendo 

destinados a essa associação vem ajudar bastante pois entendo que somente 
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dessa forma fomentando os agricultores nós vamos mantê-los em suas 

atividades, principalmente nas atividades ligadas a atividade leiteira no 

município da Rondinha, e estão de parabéns pois são pessoas que se 

dedicam, que trabalham, que querem o melhor para o nosso município, estão 

produzindo, tendo retorno, trazendo retorno, então fica aqui a minha 

manifestação favorável à este importante projeto de lei. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA 

Cumprimentou de estilo, disse: Eu gostaria de convidar os vereadores, todos 

nós um dia, para nós acompanhar as máquinas da prefeitura e da secretaria 

de obras junto, passar um dia junto, nos trabalhos para acompanhar e ver se 

está malfeito porque nós temos uma secretaria aqui que para mim não tem 

hora, hoje estavam trabalhando em um dia molhado e até estive lá no parque 

dando uma olhada e o pessoal que não foi para o trecho, arrumando a suas 

máquinas, é uma secretaria que causa inveja para certa gente porque na 

época que o PT foi prefeito duas vezes, duas gestões, as máquinas 

praticamente estavam sempre paradas por causa de sacanagem que faziam e 

não dava para trabalhar, então convido os vereadores para nós irmos junto e 

marcar um dia na secretaria de obras e vamos acompanhar o serviço para ver. 

Sobre o asfalto eu quero só dizer o seguinte novamente, quantos metros de 

asfalto em oito anos o PT fez, se foi feito bastante nestas administrações que 

passaram porque se sabe ir buscar, e tem dinheiro é só ir buscar, então os 

meus parabéns se o governo federal manda dinheiro e para quem sabe 

também ir buscar. Sobre o projeto número dezessete que concede subvenção 

para o nosso dia que vai ser o nosso dia do nosso município estadual da 

suinocultura aonde nós temos um cidadão Rondinhense o senhor Mauro Gobbi 

que é vice-presidente da Acsurs e eu já acompanhei vários municípios com 
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isso aí e é uma coisa muito importante porque o nosso município hoje está em 

quinto lugar no estado na suinocultura em produção, e eu acho que isso aí, 

tem gente que vai dizer, não porque dar esse dinheiro aí para os Gobbi, eu 

acho que ninguém vai falar de novo depois que eu falar isso que é para os 

Gobbi, isso aí e um incentivo como prefeitura incentiva no gado leiteiro, como 

a prefeitura incentiva na agricultura, no soja, no milho, é o mínimo que deve 

ser feito, e outra coisa são mais de quatrocentas pessoas que direta e 

indiretamente estão vivendo a suas famílias com o lucro disso, então os meus 

parabéns a Rogepal que por causa deles o nosso município na verdade e os 

outros criadores de suínos do nosso município está em quinto lugar, e todo 

mundo vai ser convidado, vai ser um dia muito produtivo e será um prazer nós 

estarmos junto. Sobre outro projeto aonde o deputado Marcon doou, 

conseguiu para essa comunidade, para essa cooperativa, meus parabéns esse 

aí é o papel do deputado e se existe mais alguma cooperativa do nosso 

município é só procurar os seus deputados ou novamente o Marcon que doe 

para o nosso bem que isso aí vai estar ajudando o município, essas máquinas 

vão ser doadas, alguém vai ser responsável do uso, acredito que todo mundo 

tem condição e meus parabéns para essa comunidade e para essa 

cooperativa. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador JOÃO 

CARLOS BERTOCHI Cumprimentou de estilo, disse: Todos os vereadores 

comentaram que é muito importância o projeto dezessete e dezoito que vem 

incentivar mais a suinocultura e a associação distribuindo estas máquinas que 

vêm de um projeto do deputado Marcon e a gente quer agradecer com a 

participação da nossa administração que sempre está junto apoiando no que 

eles precisam e mostrando que estamos nos preocupando com o município de 

Rondinha através da agricultura. Ontem, nós tivemos um dia de campo na 
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linha Santa Lúcia aonde eu quero agradecer a Ana Paula, que a nossa gerente 

da Emater, pelo belo trabalho que vem fazendo e agradecer a comunidade de 

Lajeado Seco Santa Lucia que lá fizeram aquele evento que era para ser na 

comunidade do seu Vilmo Dalmas e por causa da chuva que estragou a gente 

acabou fazendo no pavilhão, então mostra mais uma vez que a administração 

está se preocupando, hoje temos dois projetos que vêm incentivando o nosso 

município e além disso, ontem estava reunido a comunidade dos três Lajeado 

Seco, os três Araçá e mais a Cachoeira Branca, Zatti e a Visconde, é um 

chamado público que faz a Emater que trabalha com esses agricultores e a 

gente pôde ver tantas coisas la importantes que foram passadas por slides, 

aonde pode melhorar muito as comunidades do município com pouco gasto 

aonde as pessoas podem ter uma sobrevivência muito melhor, e a gente deixa 

o convite para as pessoas que puderem no longo do tempo passar na 

propriedade do Vilmo e do Joelson Dalmas para ver a importância que tem, 

então alem da gente se preocupar com as agricultura, com o gado leiteiro 

mais o hortifrutigranjeiros que está naquela comunidade, então eu quero 

deixar mais uma vez o agradecimento da Emater e está se preocupando e a 

secretaria da agricultura que sempre está investindo cada vez mais no nosso 

município. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 

SILVANA MARIA TRES CICHELERO Cumprimentou de estilo, disse: Quero 

comentar a questão dos dois projetos também, que bom que a gente pode 

hoje discutir dois projetos que realmente trazem, agregam valor a 

comunidade , agregam força a agricultura e a pecuária que é o que mantém o 

nosso município, que não temos apenas que analisar contratações como vem 

sendo feitas em todas as outras sessões, então que bom, quanto o projeto 

dezessete que é da subvenção, um auxílio a Acsurs eu estive conversando 
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com o senhor Mauro Gobbi, segurei o projeto realmente uma sessão para que 

a gente pudesse analisar, para que a gente pudesse buscar as informações 

necessárias, o valor não é pouco, se a gente vai pensar em tempos de crise 

quarenta e cinco mil é um valor considerável e então foi conversado, tanto o 

professor Pedrini quanto comigo o mauro conversou, falou da necessidade 

desse projeto que fosse adiante e fomos tirar as dúvidas, é realmente um 

evento que vem agregar e que vem elevar o nome de Rondinha, que vem 

trazer mais condições e aperfeiçoamento aos suinocultores e aqueles que 

trabalham com suinocultura, vai agregar quem sabe melhorias também para 

este campo. Então eu quero dizer que a Câmara de Vereadores não é a 

Presidente Silvana só, eu sou uma vereadora, nós somos nove, e infelizmente 

parece-me que o poder legislativo, parece-me não eu afirmo, ele é esquecido 

ou está esquecido, afinal se sobressai apenas um e alguns vereadores 

recebem convites para eventos, enquanto que a Câmara acontecem eventos 

aqui dentro, convidam todas as entidades e a Câmara não é convidada. Não 

sei se o poder executivo e essas demais entidades têm noção do que é o 

presidencialismo ou o sistema republicano no qual o Brasil é legalmente 

composto, o qual consta na constituição federal no qual diz que somos três 

poderes e que nenhum se sobressai ao outro, talvez essa regra não se aplique 

a Rondinha, talvez Rondinha seja um caso à parte da nação brasileira, cabe 

um estudo talvez, então como eu disse ao Mauro Gobbi que é o vice-

presidente da Acsurs e quem está organizando juntamente com o poder 

executivo este evento do dia doze de agosto, a Câmara de Vereadores está 

sempre à disposição daquilo que vem a agregar e a somar para a população, 

para o município e não para algumas pessoas ou para algum partido, que seja 

para todos, então nós estamos aqui e com certeza os meus colegas 
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concordam com aquilo que eu estou dizendo, que somos nove e os nove estão 

aqui para trabalhar em prol da população Rondinhense. Quanto ao projeto 

dezoito, eu vou te pedir desculpas, mas eu te conheço por pena e eu não 

lembro o teu nome, mas ele conversou comigo e falou da necessidade de que 

este projeto viesse para a Câmara, disseram que talvez tenham dado a 

entender que a Câmara que não estava permitindo que fossem liberadas as 

máquinas, mas aquilo que eu falei quando chegasse até nós não iria ter 

problema algum em ir para as mãos de vocês o maquinário que é de direito 

afinal é uma luta, é um pleito do nosso colega vereador Pitol e hoje está aqui, 

foi licitado e foram compradas as máquinas, e nada mais justo que elas 

comecem a dar o retorno delas através do trabalho e da facilitação e da 

melhoria das condições de trabalho da associação, que a gente sabe, e eu 

parabenizo pela organização porque o município que é referência na produção 

de leite como é Rondinha ter uma associação organizada como é a de vocês 

com certeza só vem engrandecer ainda mais, só vem melhorar ainda mais as 

condições então do nosso município, elevar ainda mais o nome e a qualidade 

do nosso município, parabéns e façam um bom uso de todo esse maquinário e 

então. Era isso. Meu muito obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 

01) Projeto de Lei Municipal n° 17/2016 que, "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder subvenção econômica"; Aprovado por unanimidade. 02) 

Projeto de Lei Municipal n° 18/2016 que, "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder em permissão de uso, maquinários da patrulha agrícola 

mecanizada de propriedade do município 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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