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ATA 1106 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.012 
com quarenta minutos e quatro segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 27 de junho de 2017. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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) Ofício de entrega do relatório Sargsus e do 

Relatório de Gestão Municipal 1° Quadrimestre de 2017 da Secretaria 

Municipal da Saúde; 02) Declaração de recebimento do Sargsus e Relatório 

de Gestão Municipal do 1° Quadrimestre de 2017 da Secretaria Municipal de 

Saúde; 03) Resolução n° 003/2017 do Legislativo Municipal que altera a data 

da segunda Sessão Ordinária do mês de junho de 2017; 04) Resolução n° 

004/2017 do Legislativo Municipal que altera a data da segunda Sessão 

Ordinária do mês de julho de 2017; 05) Indicação n° 09/2017, que seja 

instalado guarda corpo na rua nossa senhora do rosário, próximo ao posto 

da gruta; 06) Indicação n° 10/2017, que seja realizado, pelo Poder 

Legislativo Municipal, uma doação de recursos para a Liga Feminina de 

Combate ao Câncer; 07) Oficio n° 198/2017 do Executivo Municipal que 
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encaminha os projetos de lei de n° 036 e 037 de 2017; 08) Projeto de Lei 

Municipal n° 36/2017 que, "Institui Fundo Municipal de Defesa Civil no 

Município de Rondinha e dá outras providências"; 09) Projeto de Lei 

Municipal n° 37/2017 que, "Altera taxa de licença para comércio eventual ou 

ambulante delimitando espaços públicos e dá outras providências". Passou-

se então para o Grande Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-

se foi o Vereador ADAIR ANTONIO MENIN Cumprimentou de estilo e 

iniciou o pronunciamento comentando sobre a conferência municipal da 

assistência social na qual esteve presente representando o Poder Legislativo, 

destacou as atividades e parabenizou a equipe da assistência social pelo 

trabalho desempenhado, que na sua opinião é muito bem feito. Parabenizou 

os organizadores da Rondileite, especialmente pela qualidade na 

organização, destacando que daqui para frente só tende a melhorar. 

Convidou a todos para o décimo primeiro concurso do vinho e o décimo 

jantar do porco no rolete que será realizado no dia oito de julho na 

comunidade de Lajeado Seco Caravággio, destacando que já existem vários 

inscritos para participar do concurso, e destacou que é preciso valorizar as 

atividades desenvolvidas no município, como os produtores de vinho e de 

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

INES ZORZI TONIN Cumprimentou de estilo e iniciou comentando sobre 

os projetos que estiveram em pauta, onde se declarou favorável aos dois, já 

que servirão para melhorar a organização do trabalho da gestão municipal. 

Parabenizou as alunas Naiara Delarmelin e Laura Carbonari do colégio Conde 

D´Eu que foram contempladas com medalhas na olimpíada de matemática, e 
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que sirvam de exemplo para os demais alunos, dizendo que através  do 

esforço e dedicação se encontra a recompensa. Comentou que esteve 

presente na quarta conferência municipal de assistência social, juntamente 

com o vereador Menin, aonde são reunidos os usuários para delimitar os 

eixos temáticos, além de levantar propostas que posteriormente seguem nas 

esferas estadual e federal, sempre na busca de melhorias nas políticas de 

assistência  social. Comentou ainda sobre a evolução da assistência social no 

município. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador RAMON 

GASPARETTO Cumprimentou de estilo e iniciou comentando a respeito de 

uma indicação que foi feita a respeito da rua Nossa Senhora do Rosário, 

próximo ao posto da gruta, aonde há uma área de erosão próxima a 

lavagem do Menin, aonde o passeio cedeu em função do rio não ter um 

muro de contenção e pelo excesso de chuvas, aonde solicitou ao poder 

público que faça uma melhoria neste local para evitar que aconteça algum 

acidente com os pedestres. Convidou a todos os vereadores, prefeito e vice-

prefeito para que fosse combinado para que juntos fizessem uma visita ao 

cemitério municipal para analisar as condições dos banheiros, os quais na 

sua opinião não tem condições de uso. Comentou que na frente do cemitério 

municipal existe um morador, que segundo informado, reside em um veiculo 

na frente do cemitério e construiu uma cozinha na calçada em frente ao 

cemitério, solicitou que a assistência social tome uma atitude com respeito a 

esta questão. Parabenizou a família Salami que foi destaque na revista da 

Emater, aonde destacou-se que muito pode ser produzido em uma pequena 

propriedade rural. Salientou que se fosse possível, que o poder público 



Página 4 de 5 

 

disponibilizasse um ambiente mais adequado para a realização da feira da 

agricultura familiar, que atualmente é realizada semanalmente na garagem 

da Câmara de Vereadores. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo 

e comentou inicialmente sobre uma indicação, para que seja destinado 

recursos do Poder Legislativo para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, 

que tem feito um trabalho muito importante para a sociedade, ajudando 

muitas pessoas que necessitam, e que para isso realiza eventos para sua 

manutenção, mas isso não é o suficiente. Comentou a respeito da matéria 

publicada no jornal da Emater aonde enaltece o trabalho da família Salami 

do município de Rondinha, aonde produz mais de cem tipos de alimentos 

com uma propriedade de cerca de dois hectares e meio. Parabenizou a 

família Salami por esse feito e disse que deve-se valorizar muito essa, como 

outras que trabalham na agricultura familiar, que é muito importante para 

manutenção familiar no campo. Falou em criar um local adequado para a 

feira da agricultura familiar, que atualmente está sendo realizada na 

garagem da Câmara, o que não seria um local ideal como outros municípios 

tem a casa do agricultor. Lembrou do comentário que fez na ultima sessão 

referente a Rondileite, aonde foi mal interpretado sobre as criticas que fez, 

disse que a feira foi um sucesso, mas que alguns setores tiveram problemas, 

mas que as criticas que faz são criticas construtivas para o bem, e que não é 

puxa saco de prefeito nem de ninguém. Falou que o jornal Folha da 

Produção deve se retratar por ter trocado a sua foto com a do vereador 

Adão, que segundo ele, ou não foi lido, ou foi intencional. Sobre a 
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transferência de moradores do bairro Aparecida, que estão na beira do rio, 

disse que alguns não terão condições de se transferir, mesmo o município 

dando o terreno, água, luz e três mil e quinhentos reais, que no seu ver não 

é suficiente, visto que alguns moradores estão com muitas dificuldades para 

conseguir construir suas casas por falta de recursos, disse que já havia 

avisado ao poder executivo e ao poder judiciário sobre a situação. Era isso. 

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

Lei Municipal n° 36/2017 que, "Institui Fundo Municipal de Defesa Civil no 

Município de Rondinha e dá outras providências"; Aprovado por 

unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 37/2017 que, "Altera taxa de 

licença para comércio eventual ou ambulante delimitando espaços públicos e 

dá outras providências". 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 

 


