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ATA 1107 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.013 
com cinquenta e sete minutos e quarenta e seis segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de 

Vereadores de Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 13 de julho de 2017. 

 

Aos doze dias do mês de julho 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 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 Convocou o Suplente de Vereador Junior Perego para tomar 

posse e prestar compromisso nos termos do Art. 9° do Regimento Interno, 

feito o juramento o Presidente declarou empossado o Vereador Junior 

Perego e de imediato solicitou a Secretária que procedesse a leitura dos 

seguintes documentos. 01) Oficio n° 215/2017 do Executivo Municipal que 

encaminha os projetos de lei de n° 038, 039 e 040 de 2017; 02) Projeto de 

Lei Municipal n° 38/2017 que, "Autoriza o Executivo Municipal a receber em 

doação, móveis inservíveis e dá outras providências"; 03) Projeto de Lei 

Municipal n° 39/2017 que, "Autoriza contratações por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"; 

04) Projeto de Lei Municipal n° 40/2017 que, "Autoriza o Poder Executivo a 

conceder incentivo à indústria", que ficou em estudo. Passou-se então para o 

Grande Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador 
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DILHERMANDO CARLOS MARCON Cumprimentou de estilo e iniciou o 

pronunciamento falando sobre a realização da festa do porco no rolete, e do 

concurso municipal de vinhos, agradeceu a prefeitura municipal, Emater e ao 

clube de mães e a comunidade de Lajeado Seco Caravággio pela organização 

deste evento já tradicional no município. Destacou que o município é o 

quarto maior produtor de suínos do estado, graças ao trabalho dos 

produtores, que muito ainda necessitam de cascalhos para suas 

propriedades. Finalizou falando que está representando o povo e que podem 

contar com ele para o que precisarem. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 

palavra o Vereador JUNIOR PEREGO Cumprimentou de estilo e comentou 

que espera desempenhar um bom trabalho no período que estiver 

representando o povo na câmara. Agradeceu aos votos que recebeu na 

última eleição e que estará a disposição destes e de todos os demais que 

precisarem. Falou que na legislatura anterior batia muito de frente com a 

questão do esporte no município. Parabenizou o CMD dos municípios 

vizinhos pelos campeonatos que realizam, mas questionou o trabalho do 

CMD em Rondinha, aonde não sabe se ainda existe tal órgão no município, já 

que só viu campeonato de bochas que são realizados pelas comunidades. 

Sugestionou ao coordenador do CMD que buscasse realizar trabalhos na 

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

ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo e comentou sobre 

alguns boatos que circulam, sobre o hospital Padre Eugênio, em que o 

mesmo iria fechar em virtude de ter sido cortada uma verba que estava 

sendo repassada pela secretaria de saúde. Falou que existe uma distância 
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muito grande entre os poderes executivo e legislativo no município, onde 

muitas vezes recebe-se projetos sem muita explicação, onde no seu ver 

deveria haver mais diálogo. Falou que acredita que todos os vereadores 

estão dispostos a unirem-se, para o que precisar ser feito, sem olhar as 

siglas partidárias, como foi feito na questão da coorondinha, para que não 

aconteça que o hospital passe necessidades a ponto de correr o risco de 

fechar. Falou sobre o manifesto que ocorreu em Sarandi, onde esteve 

presente, que buscava a manutenção dos direitos trabalhistas que foram 

conquistados nos últimos anos. Comentou sobre as famílias que a trinta anos 

estavam lutando por seus direitos, aonde ocorreu um acidente causando a 

fatalidade de três pessoas. Falou ainda sobre o que se está pedindo não é 

algo a mais, e sim a manutenção dos direitos já adquiridos com muita luta. 

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

DOMINGOS DE SOUZA Cumprimentou de estilo e parabenizou o CMD pela 

organização do campeonato de bochas, juntamente com a Coopac, aonde 

envolveu diversas comunidades. Destacou o campeão, a linha Calabrês, o 

vice-campeão Clube União, e a linha Schio que na segunda divisão 

conquistou o primeiro e segundo lugar. Comentou que o CMD está 

organizando um campeonato de futebol sete que em breve terá início. 

Parabenizou a comunidade de linha Caravaggio pela realização da festa do 

porco no rolete e o concurso municipal de vinhos, pelo jantar excelente e 

pela organização, aonde esteve presente. Falou sobre os comentários que 

ouviu na mídia referente ao ex-presidente Lula, o qual foi condenado. Sobre 

o hospital falou que o executivo já faz um grande esforço no repasse de 
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recursos mensais e que, no que puder ser feito pelos poderes certamente 

será feito. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador ADAIR 

ANTONIO MENIN Cumprimentou de estilo e comentou sobre o casamento 

comunitário realizado pela assistência social, leigos scalabrinianos, padre 

Mario e diretoria da Matriz, aonde houve a união de quatro casais, tanto pelo 

religioso quanto pelo civil, parabenizou os envolvidos pela iniciativa. 

Parabenizou a todos os envolvidos no concurso do vinho na comunidade de 

Caravággio, não só aos vencedores, mas a todos os que participaram. 

Desejou um bom trabalho ao colega Junior, que assume o trabalho de 

vereador na ausência do vereadora Silvana. Parabenizou a todas as equipes 

que participaram do campeonato de bochas realizado no município. Era isso. 

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

Vereador RENATO LUIZ ZANATTA Cumprimentou de estilo e iniciou 

falando sobre a baixa presença de público nas sessões da câmara. Comentou 

que o colega Junior assumiu a vaga de vereador, e que o mesmo realizou 

um trabalho nos últimos quatro anos que não deu certo, mas que tem a 

chance de mudar e melhorar. Falou ainda que vereador não é só atacar, e 

que poderia na tribuna falar do Lula, que recebeu uma sentença, falar de 

futebol ou da copa do mundo, ou ainda do roubo e do rombo, entre outros 

assunto que poderiam ser citados, mas isso não é trabalho de vereador, e 

sim trabalhar nos projetos. Parabenizou o executivo pelo campeonato de 

bochas realizado, assim como a assistência social pelo casamento 

comunitário, a secretaria de agricultura e a comunidade de Caravággio pelo 

brilhante jantar. Comentou que é fácil achar defeito, mas que nenhum 
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vereador de oposição comentou sobre a barragem que está sendo construída 

com recursos próprios, mas se houvesse participação federal teria sido o 

governo federal, ou o deputado Marcon, ou o deputado Covatti que estariam 

fazendo, disse ainda que tem gente que só pensa em desgraça. Ainda sobre 

a barragem falou que é uma obra que o povo quer, aonde muitos não 

dormem durante as chuvas, e convidou aos colegas que visitem a mesma 

para acompanhar e trabalhar junto. Sobre o hospital falou que é mentira que 

vai fechar, já que o mesmo é exemplo na região e que devemos agradecer 

aos profissionais de saúde que ali trabalham que são heróis, e disse que é 

melhor chamar a diretoria aqui antes de falar coisas que não são verdade. 

Finalizou parabenizando o campeonato de bochas realizado e especialmente 

aos campeões. Com a palavra a Vereadora DEJANE INES ZORZI TONIN 

Cumprimentou de estilo e iniciou comentando sobre a retirada de direito dos 

trabalhadores, na qual se posicionou totalmente contra, mas disse que os 

brasileiros perderam muito mais do que direitos nos últimos trinta anos, 

perdeu-se a ética, a moral e o respeito que o Brasil pode ter perante as 

outras nações e ao seu próprio povo. Como professora disse que está muito 

difícil em escolher o que dizer aos alunos, no sentido do patriotismo e do 

exemplo que os lideres devem dar. Falou que está aberta ao diálogo, 

juntamente com os colegas, a todas as entidades do município para que 

apresentem os problemas. Quanto ao pedido da liga feminina de combate ao 

câncer, a qual é uma entidade que muito estima e faz parte como voluntária 

sempre que possível, e conversando com a presidente da liga sobre o pedido 

de que porque não foi enviado a todos os vereadores de forma formal, a 



Página 6 de 8 

 

mesma informou que nada sabia do pedido. Finalizou parabenizando pelo 

andamento dos trabalhos no geral, por todos os parabéns que já foram 

ditos, mas em especial pela realização da feira de ciências da escola Conde 

D´Eu e o festival da canção da escola Schramm. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador RAMON GASPARETTO Cumprimentou 

de estilo e iniciou falando sobre a barragem, dizendo que a pessoa que torce 

contra a barragem é a pessoa que torce contra o município, disse que 

particularmente torce que a obra seja bem feita e que certamente vai 

resolver os problemas das enchentes. Ainda sobre a barragem solicita que 

seja feita a entrega de uma cópia do projeto, o qual ainda não foi entregue. 

Parabenizou a secretaria de obras pelo trabalho realizado nas proximidades 

da antiga fábrica de pipas do Longhi, aonde há uma sanga que sempre deu 

problemas e que a principio foi solucionado. Comentou que protocolou um 

oficio junto ao prefeito solicitando a adesão em um projeto do Banrisul para 

que o banco faça o patrocínio em eventos no município, o qual considera de 

grande valia, especialmente em eventos culturais e esportivos. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI 

Cumprimentou de estilo e iniciou parabenizando a comunidade de Lajeado 

Seco Caravággio pelo belo evento realizado, aonde teve a oportunidade de 

estar presente e disse que fica feliz quando o sucesso é coletivo, agradeceu 

a secretaria da agricultura, o clube de mães da comunidade e a Emater. 

Falou a respeito do trabalho realizado pelos agricultores do município através 

da produção de uvas, vinhos, suinocultura sendo que o deixa feliz por que 

agrega renda aos produtores rurais e retorno ao município, e ainda por fazer 
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parte da sua profissão. Comentou sobre a suinocultura no município que é 

muito forte e está crescendo cada vez mais, e que existem já muitos pedidos 

de melhorias para o setor e que não é possível fazer tudo de imediato, mas 

que dentro do possível serão realizados. Agradeceu e parabenizou a 

Secretaria de Educação pela realização do campeonato municipal de bochas 

que findou no último sábado, parabenizou a todos os envolvido e em 

especial aos campeões que foram o Clube União, a comunidade de Calabrês 

e a linha Schio. Comentou que acompanhou o festival da canção da escola 

Schramm e disse que ficou feliz por ver que a escola e a Secretaria da 

Educação apóia esse tipo de evento cultural, e que isso deve ser sempre 

apoiado e incentivado, principalmente com as crianças, independentemente 

de resultado classificatório. Em relação a barragem comentou que esteve 

acompanhando os trabalhos e que fica feliz pelo andamento das obras, 

embora as vezes existem desconfianças, mas destacou o trabalho de todos 

os envolvidos, os operadores em especial que estão trabalhando nos finais 

de semana, para que esse sonho se torne realidade e que venha a sanar 

vários problemas atualmente existentes. Parabenizou a Cicar pelos trabalhos 

realizados nos últimos tempos, especialmente a parceria com a presidente 

Mara, destacando a parceria existente e que a mesma se mantenha nas 

próximas administrações da entidade. Quanto ao hospital o presidente se 

prontificou em entrar em contato com a direção do mesmo para que se 

façam os esclarecimentos necessários sobre as questões levantadas. Era 

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

de Lei Municipal n° 38/2017 que, "Autoriza o Executivo Municipal a receber 
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em doação, móveis inservíveis e dá outras providências". Aprovado por 

unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 39/2017 que, "Autoriza 

contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público". 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 

 


