
Página 1 de 7 

 

ATA 1099 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.005 
com quarenta e três minutos e cinco segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 02 de março de 2017. 

 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove 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 SILVANA 

MARIA TRES CICHELERO. 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° 072/2017 do Executivo Municipal que 

encaminha o projeto de lei de n° 023 de 2017; 02) Ofício de entrega do 

relatório do Relatório de Gestão Municipal 3° Quadrimestre de 2016 da 

Secretaria Municipal da Saúde; 03) Declaração de recebimento do Relatório 

de Gestão Municipal do 3° Quadrimestre de 2016 da Secretaria Municipal de 

Saúde; 04) Indicação n° 01/2017, que seja realizada melhoria nos guarda-

corpos das pontes do perímetro urbano do município;  05) Projeto de Lei 

Municipal n° 23/2017 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção social a Associação Rondinhense de Estudantes Universitários - 

AREU". 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 falando da importância 
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da participação da comunidade na Câmara, onde os projetos que são 

tratados na Câmara são do interesse de todos os munícipes. Comentou sobre 

a indicação que fez a respeito da melhoria dos guarda corpos das pontes, os 

quais não oferecem segurança para as pessoas, especialmente as crianças. 

Comentou sobre o projeto vinte e um, o qual foi aprovado, para a 

contratação de um profissional de educação física, onde sugeriu ao prefeito 

municipal que faça a contratação de um profissional habilitado para se 

dedicar essencialmente as escolhinhas de futebol do município, pois o 

esporte está praticamente abandonado e quem morou em Rondinha a 

tempos atrás sabe do potencial que a cidade tinha no esporte. Era isso. Meu 

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

SILVA Cumprimentou de estilo e comentou sobre o projeto de lei número 

vinte e três que concede subvenção social a Areu, onde será destinado dez 

mil reais mensais. Comentou que tanto se falou na campanha eleitoral em 

educação, mas que o nosso município está ficando para trás quando se fala 

em investimento em educação, onde outros municípios oferecem transporte 

universitário gratuito, e se coloca a disposição como vereador para dialogar 

antes de receber um projeto para aprovar ou não e dar ideias, pois para uma 

família que tem um estudante em outro município se torna difícil. Comentou 

que não se deve tornar a nossa prefeitura em um cabide de empregos, onde 

nas sessões extraordinárias recebemos vários projetos de contratações sem 

nomes, valores e as cargas de horário que não se sabe quem são, o que vão 

fazer e qual é o horários que vão estar trabalhando, porque esta é a função 

fiscalizadora do vereador. Questionou se é isso que a sociedade quer, ou 
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iniciar um trabalho para melhorar a área da educação seguindo o que os 

outros municípios estão fazendo. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 

palavra o Vereador DILHERMANDO CARLOS MARCON Cumprimentou de 

estilo e comentou sobre a oportunidade de estar pela primeira vez 

representando o povo. Agradeceu aqueles que confiaram e apoiaram e a 

toda a população rondinhense e falou que irá representá-los independente 

de sigla partidária e que irá servir a todos no que estiver ao seu alcance, pois 

quem paga os salários dos vereadores, prefeito e vice-prefeito é a 

população.  Falou a respeito de um ocorrido após o pleito eleitoral onde o 

funcionário concursado conhecido como Pirilampo, que foi chamado para 

retornar ao seu posto de operador de máquinas noventa dias após as 

eleições municipais. Questionou porque todos os outros funcionários que 

foram candidatos retornaram ao trabalho e ele não, onde muito se fala em 

primeiro as pessoas, ou primeiro um a sigla política. Comentou ainda que vê 

muita coisa errada, mesmo sendo pouco estudado, mas não quer favorecer 

alguns para desfavorecer a toda a população. Agradeceu novamente aos 

colegas vereadores, aos ouvintes do portal da Câmara e aos presentes. Era 

isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador ADÃO DOMINGOS DE 

SOUZA Cumprimentou de estilo e inicialmente agradeceu aos votos que 

recebeu no último pleito eleitoral. Falou que concorda com o que foi 

comentado, de que o povo deve acompanhar o trabalho dos vereadores na 

Câmara, mas que a primeira participação deve ser a do vereador, aonde 

houve quatro sessões extraordinária no ano e infelizmente em uma delas 

nenhum dos vereadores da oposição se fez presente, questionando o 
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comprometimento do vereador, comentou ainda que talvez seja porque a 

extraordinária não desconta o ordenado. Falou que é favorável ao repasse de 

dez mil reais para a Areu, onde são sete mil do executivo e três mil do 

legislativo. Falou ainda que não é cobrado nada da hora máquina aos 

agricultores dando condições para os munícipes para colocar o adicional que 

falta ao transporte e que com as melhorias talvez no futuro se consiga dar 

esse transporte gratuito. Parabenizou o prefeito municipal por ter sido eleito 

presidente da Amzop o que é motivo de orgulho aos munícipes 

Rondinhenses. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

ADAIR ANTONIO MENIN Cumprimentou de estilo e iniciou agradecendo a 

todas as pessoas que o apoiaram para ser eleito vereador. Falou que seria 

importante que fosse pago todo o transporte como outros município, mas 

que talvez outros municípios não fazem o que o nosso está fazendo. Falou 

que os vereadores devem ser fiscais e que primeiramente deve-se emplacar 

os veículos no município, porque muitos gostam de pedir para o município 

enquanto a renda vai para o município vizinho, além de ter o modelo quinze 

no município e realizar as compras no município e daí sim se tem o direito de 

cobrar. Parabenizou o prefeito que foi eleito o presidente da Amzop, e que se 

não fosse um bom administrador não seria o presidente. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA 

Cumprimentou de estilo e comentou que na gestão passada foi criticado em 

seus discursos por defender a administração, onde diziam que o resultado 

viria na eleição e realmente veio. Falou também que quando tiver um 

vereador que for eleito sete vezes vai dar os parabéns, e que se for 
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candidato novamente será eleito pois vem fazendo o seu trabalho e o povo 

pode contar com ele. Comentou sobre a eleição da Amzop onde o prefeito de 

Rondinha Ezequiel Pasquetti foi eleito como presidente, parabenizou-o e 

disse que o povo da região o elegeu pela sua capacidade de administração. 

Falou sobre os vereadores que não se elegeram que havia avisado e o 

chamavam de puxa saco, mas que foi eleito. Parabenizou aos novos 

vereadores que foram eleitos e desejou sucesso a todos. Era isso. Meu muito 

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

INES ZORZI TONIN Cumprimentou de estilo e agradeceu a toda a 

sociedade de poder contribuir no desenvolvimento do município. A respeito 

da educação, comentou a respeito do inicio do ano letivo onde desejou a 

todos que seja um trabalho exitoso e que o professor seja também lembrado 

pelo próprio aluno com o passar do tempo, disse que a educação é a 

construção de personalidade e de ser humano e é formação, e que muitas 

vezes é deixada de lado até mesmo pelas famílias. Comentou sobre o projeto 

a ser analisado sobre o apoio aos universitários e sobre os acessos das 

pontes onde acredita ser importante, e é o trabalho do vereador, e deseja 

que seja feito pelo melhor e que acredita sim que o município está apoiando 

os universitários e que será sim de forma progressiva e que este ano o 

legislativo está apoiando. Lembrou a cerca da sessões da Câmara 

convidando a todos para participarem e colocou-se a disposição de todos 

para que seja desempenhado o melhor nesta casa para que se possa fazer o 

melhor nesta casa. Referente ao profissional de educação física contratado 

falou, que o mesmo já tem projeto para o desenvolvimento do esporte e que 
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também é importante desenvolver o esporte como cooperação e não só 

como competição. Para finalizar desejou um bom trabalho ao prefeito junto a 

direção da Amzop. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

EDUARDO ZORZI Cumprimentou de estilo e comentou a respeito do início 

das sessões ordinárias da Câmara neste ano, porém já houveram sessões 

extraordinárias anteriormente, onde muitos projetos importantes já 

tramitaram, projetos que auxiliam o funcionamento da máquina pública, 

como o projeto de repasse mensal no valor de vinte e oito mil reais ao 

hospital, onde felizmente os cinco vereadores do partido progressista 

estiveram presentes, mas a oposição infelizmente não participou da votação, 

e isso é muito importante e que a sociedade fique sabendo. Comentou sobre 

o auxilio aos estudantes universitários que está em votação, onde repassa o 

valor de sete mil reais a associação dos estudantes universitários auxiliando 

cento e dezenove jovens que serão beneficiados. Comentou que seu 

mandato como presidente será marcado por ações e não somente por 

palavras, para que a comunidade seja beneficiada, e é por isso que neste 

ano foram efetuadas algumas contenções de gastos e foi autorizado este 

repasse de três mil reais do recurso da câmara para auxiliar a associação, 

sendo então que durante oito meses serão repassados três mil reais 

totalizando junto com o executivo um auxilio de dez mil reais aos estudantes. 

Falou que mesmo o transporte universitário não sendo cem por cento pago o 

município dispõe de outros serviços gratuitos para a população como em 

outros municípios acabam sendo cobrados. Sobre a educação falou que a 

nova escola está com mais de oitenta por cento das suas obras concluídas, 
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mas sabe-se que se precisa mais, precisa-se de uma escola de educação 

infantil com melhores condições, mas que com a força de todos iremos 

buscar isso também. Ressaltou que o município auxilia no transporte dos 

alunos dos colégios agrícolas dos municípios de Carazinho e Sertão. Finalizou 

parabenizando o prefeito Pasquetti dizendo ser uma honra tê-lo como 

prefeito e a eleição para a Amzop veio a coroar aquilo que é justo. Passou-se 

então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 23/2017 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social a 

Associação Rondinhense de Estudantes Universitários - AREU"; Aprovado por 

unanimidade. 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 

 


