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ATA 1115 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.021 
com quarenta e um minutos e cinquenta e seis segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de 

Vereadores de Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 01 de novembro de 2017. 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 solicitou a Secretária para que procedesse a leitura dos seguintes 

documentos. 01) Oficio n° 317/2017 do Executivo Municipal que encaminha 

o projeto de lei de n° 054 de 2017; 02) Oficio n° 328/2017 do Executivo 

Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 055 e 056  de 2017; 03) 

Resolução n° 007/2017 do Legislativo Municipal que altera a data da primeira 

Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2017; 04) Resolução n° 008/2017 

do Legislativo Municipal que altera a data da segunda Sessão Ordinária do 

mês de dezembro de 2017; 05) Ofício de entrega do relatório Sargsus e do 

Relatório de Gestão Municipal 2° Quadrimestre de 2017 da Secretaria 

Municipal da Saúde; 06) Declaração de recebimento do Sargsus e Relatório 

de Gestão Municipal do 2° Quadrimestre de 2017 da Secretaria Municipal de 

Saúde; 07) Projeto de Lei Municipal n° 52/2017 que, "Dispõe sobre a Gestão 

Democrática do Ensino Público Municipal e dá outras providências"; 08) 
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Projeto de Lei Municipal n° 54/2017 que, "Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018", Ficou em Estudo; 09) 

Projeto de Lei Municipal n° 55/2017 que, "Autoriza o Município a receber 

imóveis, através de cessão de uso"; 10) Projeto de Lei Municipal n° 56/2017 

que, "Autoriza o Município a receber imóveis através de cessão de uso". 

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

pronunciar-se foi o Vereador DILHERMANDO CARLOS MARCON 

Cumprimentou de estilo e iniciou o pronunciamento convidando a todos para 

participarem do protesto sobre o leite que acontecerá em Porto Alegre nos 

dia oito e nove de novembro, sendo que o setor do leite é muito importante 

na economia do município. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo 

e comentou inicialmente sobre a nova escola municipal, lembrando que foi 

fruto de um trabalho em conjunto, que iniciou-se no ano de dois mil e treze 

na ocasião de uma viagem aonde todos os vereadores da época fizeram para 

Brasília. Afirmou que no município existem três poderes, Executivo, 

Legislativo e Judiciário mas que muitos ainda não entendem. Abordou sobre 

o pronunciamento do Presidente da Câmara na ocasião da inauguração da 

escola, aonde o mesmo falou sobre a ida para Brasília com o projeto de 

construção de uma creche, no qual o município não conseguiu por não ter se 

organizado, e como não havia mais recurso para a creche abriu-se a 

oportunidade de discussão para buscar recursos para a construção da escola, 

aonde houve uma reunião que foi intermediada pelo deputado Marcon e o 

mesmo sequer foi citado. Criticou o Presidente por não citar o trabalho dos 
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vereadores na oportunidade, dizendo que o vereador não é cargo de 

confiança do prefeito e que o mesmo deve trabalhar em prol do povo e da 

verdade. Sobre a viagem a Brasília disse que a mesma foi agendada com 

antecedência e foram feitos agendamentos nos ministérios, inclusive o 

ministério dos esportes que destinou recursos para as comunidades de 

Lajeado Seco Caravággio e Visconde, através do intermédio do Deputado 

Marcon, e que graças ao agendamento e ao trabalho da bancada, tal recurso 

foi liberado. Falando ao Vereador Renato, disse que isso é fruto do trabalho 

e não só do dia que chegaram em Brasília na segunda feira, mas do dia a 

dia. Convocou o Vereador Renato a subir na tribuna e dizer o que o mesmo 

trouxe para Rondinha, uma vez que sua bancada trouxe mais de um milhão 

e setecentos mil reais de recursos federais para Rondinha. Comentou que o 

hospital está precisando de recursos e que isso foi uma das pautas buscadas 

na última viagem a capital federal, pediu aos colegas que se trabalhe junto 

para que se consiga recursos através dos deputados, disse ainda que graças 

a visita que fizeram no Ministério da Saúde foi liberado um recurso de cem 

mil reais para o hospital. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a 

Vereadora DEJANE INES ZORZI TONIN Cumprimentou de estilo e iniciou 

comentando sobre o projeto referente a gestão democrática das instituições 

de ensino do Município de Rondinha, e que atendendo o artigo trinta e sete 

da Constituição Federal que diz que a escola é uma extensão do Poder 

Público atendendo a meta dezenove do Plano Municipal de Educação que 

fala da necessidade dos municípios regulamentarem esta questão, é o que 

faz com que este Projeto de Lei esteja em discussão. Citou os objetivos de 
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tal regulamentação municipal afim de melhorar o trabalho nas escolas, 

especialmente na sala de aula que é o que leva o aluno a aprendizagem. 

Falou sobre o Outubro Rosa que é um movimento que se vê em alerta a 

prevenção ao câncer de mama, parabenizou a Senadora Ana Amélia Lemos 

pelas iniciativas em prol da causa, como por exemplo a criação de uma lei 

aonde obriga os postos de saúde a fornecer remédios para tratamento de 

câncer por via oral, que o SUS inicie o tratamento imediatamente para os 

doentes de câncer, entre outras iniciativas da Senadora. Aproveitou para 

parabenizar também a Liga Feminina de Combate ao Câncer e a Secretaria 

Municipal de Saúde que muito tem feito para amparar aos que precisam. Era 

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

ZANATTA Cumprimentou de estilo e iniciou dizendo que é fácil subir na 

tribuna e falar no microfone aonde o povo tem que escutar qualquer coisa, 

como falou um vereador anteriormente. Comentou que falou que foram para 

Brasília e que os papéis já estavam na prefeitura antes de viajarem, 

prometeu trazer os comprovantes na próxima sessão. Questionou o porquê 

que a oposição só sabe criticar, com raiva do Prefeito competente que é o 

Ezequiel Pasquetti, que tentaram caçar e só conseguiram foguetes. Disse 

que quando estiveram no poder não souberam administrar e faliram com o 

município e que foram precisos vários anos para organizar. Disse que a 

oposição tem raiva da nova escola, e que estava presente na reunião em 

Brasília, mas não quer aparecer, mas que o povo sabe quem é que 

conseguiu e quem deve parabenizar. Prometeu trazer os números de 

recursos conquistados pelo PP e pelo PT no município de Rondinha. Disse 
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que a oposição não teve competência e não conseguiu nem tapar os buracos 

e que foi ganha a eleição por isso. Indagou aonde estariam a Dilma e o Lula 

que iriam fazer chover, mas um foi caçado e um vai para cadeia. Disse que a 

oposição tem raiva da barragem porque não foi o PT que contratou a firma 

para fazer e quanto iria custar, mas a prova está aí. Disse que é fácil ter 

raiva, mas vamos administrar e não só criticar, e se as obras são feitas 

parabéns aos vereadores que aprovam, se for um bom projeto. Declarou que 

os deputados mandam as verbas para o partido e para o município e que 

quando um deputado do PT manda dinheiro é o prefeito que precisa assinar, 

não é para o vereador que são feitas as obras, acontece que o deputado que 

faz voto no município fica na obrigação de enviar recursos. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI 

Cumprimentou de estilo e que como foi citado na tribuna, iniciou 

comentando da inauguração da escola Francisco Mariano Braga a qual é um 

marco na história do município, uma vez que poucos municípios foram 

contemplados com um recurso deste tamanho. Mencionou que dias antes da 

inauguração da escola fez um convite para toda a comunidade, inclusive aos 

vereadores, para que participassem da inauguração. Declarou que sempre 

procurou ser muito justo naquilo que fala, que seguiu os protocolos e que 

comentou sobre o recurso que foi oriundo do FNDE e que em um ato único 

aonde foram todos os vereadores na época para Brasília, aonde participaram 

de uma audiência pleiteando uma EMEI que infelizmente não veio, mas 

passando-se alguns meses o município foi contemplado com uma emenda 

para a construção da escola, e que independentemente de quem tenha 
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destinado tais recursos o importante é que parte dos impostos que são 

pagos pelos munícipes retornaram e não acabaram no bolso dos políticos 

corruptos. Disse que sente-se muito feliz por saber que no ano que vem os 

alunos irão iniciar os estudos em uma escola nova, moderna e com maior 

conforto, mas infelizmente nem todos estão felizes. Destacou a importância 

da questão trazida pelo vereador Marcon que é a atividade leiteira, a qual é 

um dos pilares de sustentação da economia local. Disse que falta pouco para 

findar o seu mandato como presidente, mas que entrou de cabeça erguida e 

tem a certeza quando sair, sairá de cabeça erguida. Era isso. Meu muito 

obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal 

n° 52/2017 que, "Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público 

Municipal e dá outras providências"; Aprovado por unanimidade. 02) Projeto 

de Lei Municipal n° 55/2017 que, "Autoriza o Município a receber imóveis, 

através de cessão de uso"; Aprovado por unanimidade. 03) Projeto de Lei 

Municipal n° 56/2017 que, "Autoriza o Município a receber imóveis através 

de cessão de uso". 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 
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