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ATA 1100 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.006 
com uma hora dezenove minutos e quarenta e dois segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de 

Vereadores de Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 29 de março de 2017. 

 

Aos vinte e nove 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) Ofício de entrega do relatório do SARGSUS 3° 

Quadrimestre de 2016 da Secretaria Municipal da Saúde; 02) Declaração de 

recebimento do SARGSUS do 3° Quadrimestre de 2016 da Secretaria 

Municipal de Saúde; 03) Indicação n° 02/2017, que seja colocada tampas de 

concreto nos bueiros da rua Independência; 04) Indicação n° 03/2017, que 

seja realizada a melhoria e instalação de nova lombada no perímetro urbano; 

05) Ofício de entrega do relatório do Relatório de Gestão Municipal Anual de 

2016 da Secretaria Municipal da Saúde; 06) Declaração de recebimento do 

Relatório de Gestão Municipal Anual de 2016 da Secretaria Municipal de 

Saúde; 07) Edital de Convocação para Audiência Pública do dia 10 de abril de 

2017, às 10 horas; 08) Moção de Repúdio à Proposta de Emenda 

Constitucional – PEC 287/2016 que retira direitos dos trabalhadores; 09) 
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Oficio n° 108/2017 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de 

n° 024, 025, 026, 027, 028, 029 e 030 de 2017; 10) Projeto de Lei Municipal 

n° 24/2017 que, "Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o 

Consepro - Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Rondinha"; 11) 

Projeto de Lei Municipal n° 25/2017 que, "Autoriza Executivo Municipal, abrir 

crédito especial, incluir no PPA e na LDO, e dar outras providências "; 12) 

Projeto de Lei Municipal n° 26/2017 que, "Isenta o pagamento do imposto 

sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis (ITBI) no loteamento social, 

do Bairro Aparecida e dá outras providências"; 13) Projeto de Lei Municipal 

n° 27/2017 que, "Altera a Lei Municipal N° 2.111/2007, de 11 de abril de 

2007, que cria cargos de provimento em comissão, altera padrão e dá outras 

providências"; 14) Projeto de Lei Municipal n° 28/2017 que, "Cria Cargo em 

Comissão e Funções Gratificadas na Lei Municipal n° 1.718 de 10 de 

setembro de 2002, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas 

do Município de Rondinha e dá outras providências"; 15) Projeto de Lei 

Municipal n° 29/2017 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

convênio com o Centro de Apoio Oncológico Luciano - CAOL e dá outras 

providências"; 16) Projeto de Lei Municipal n° 30/2017 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal receber em doação equipamentos". Passou-se então 

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

Vereador ADÃO DOMINGOS DE SOUZA Cumprimentou de estilo e iniciou 

o pronunciamento parabenizando o município pela passagem dos cinquenta 

e dois anos de emancipação, enfatizando que foram muitas obras realizadas 

no município e muitas ainda que estão em andamento, disse ainda que é 
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uma honra fazer parte de uma administração que tanto contribui para o povo 

rondinhense. Comentou sobre a moção de repudio sobre a PEC dois oito sete 

aonde todos os vereadores assinaram, pois é uma afronta ao trabalhador 

Brasileiro aonde estão querendo fazer o povo pagar a conta que não é deles, 

sendo que há muitas empresas com dívidas faraônicas com a previdência e 

os governantes não tem coragem de cobrar, mas tem coragem para assaltar 

o trabalhador, trabalhador que precisa trabalhar cinquenta anos para se 

aposentar, disse que seria mais bonito dizer que não querem aposentar o 

trabalhador, então que façam uma lei que não há mais direito a 

aposentadoria, porque é isso que estão fazendo.  Falou que a principal 

devedora da previdência é a JBS citada na operação Carne Fraca, e o povo 

tem que ficar quieto e não acredita que o povo Brasileiro é tão pacífico. 

Comentou que no governo Dilma houve um corte de dez bilhões na 

educação, nove bilhões na saúde e empréstimos no valor de cinquenta 

bilhões para outros países, onde não se entende o objetivo deste dinheiro ir 

pra fora com tanto a ser feito aqui dentro. Comentou que esteve na linha 

Cachoeira Branca onde o deputado Covatti Filho interveio em uma verba de 

duzentos e cinquenta mil reais para melhorias no pavilhão da linha Cachoeira 

Branca, agradeceu e disse que o Covatti é contra essa PEC duzentos e 

oitenta e sete. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

ADAIR ANTONIO MENIN Cumprimentou de estilo e iniciou parabenizando 

às mulheres pelo seu dia no último oito de março. Comentou que no último 

dia onze de março ocorreu a escolha das soberanas no CTG, as quais vão 

representar o município na próxima feira, parabenizou a CICAR e o CTG 
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Pousada dos Tropeiros pela organização. Comentou também sobre a 

passagem dos cinquenta e dois anos de emancipação do nosso município e 

disse que se o município está crescendo é porque cada um faz a sua parte 

estando todos de parabéns. Sobre a PEC dois oito sete falou que foi 

convidado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para uma reunião sobre o 

assunto no museu evangelizador no dia trinta de março e convida a todos os 

munícipes para participar pois é muito importante. Era isso. Meu muito 

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

INES ZORZI TONIN Cumprimentou de estilo e iniciou falando sobre o 

aniversário de emancipação do município de Rondinha e sobre a passagem 

do dia da mulher, o qual foi instituído por força, mas que com o passar do 

tempo se está a exercer um papel de igualdade. Comentou que o município 

está passando pelo período da safra de grãos que é uma das potencialidades 

do município, agradecendo pela colheita farta que se apresenta. Parabenizou 

as atividades desenvolvidas em alusão ao dia do município e as pessoas que 

valorizam o município. Parabenizou os vereadores pelo apoio às duas moções 

de repúdio realizadas, uma da PEC dois oito sete e a outra a moção de 

repúdio a instalação de pedágios na rodovia três oito meia aonde também foi 

assinada por todos os vereadores. Comentou sobre o projeto de auxilio ao 

centro oncológico de Erechim que auxilia muito a quem tem necessidade e 

que apóia esta iniciativa. Deu apoio para que os vereadores, com prudência, 

aprovem os projetos importantes para o município para que continue o ritmo 

de progresso e desenvolvimento do município. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador RAMON GASPARETTO Cumprimentou de estilo 
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e inicialmente parabenizou às mulheres pela passagem do seu dia. 

Parabenizou também o município pela passagem dos seus cinquenta e dois 

anos. Comentou sobre as indicações realizadas, uma referente a colocação 

de tampas de bueiros na rua Tiradentes para eliminar o mau cheiro no local 

e a outra solicitando melhoria nas lombadas na rua Nossa Senhora do 

Rosário, próximo a mecânica Ludke para que seja reduzida a velocidade do 

trânsito no local, onde há grande circulação de crianças. Comentou que foi 

realizado pela comunidade um abaixo assinado, na época do prefeito 

Cantoni, para que fosse instalado quebra molas na rua Julio Maílhos, próximo 

à nova escola, no qual o ex prefeito prometeu que seria feito, mas não 

aconteceu, então como agora haverá a nova escola, solicitou que seja feito 

para dar mais segurança no local. Parabenizou a comunidade de Cachoeira 

Branca e aos deputado Covatti Filho pela destinação de recursos e ao mesmo 

tempo parabenizou o deputado Marcon e o deputado Cherini que também 

destinaram uma emenda de duzentos e cinquenta mil cada um, sendo que 

neste mês de março o município está recebendo setecentos e cinquenta mil 

para investimentos em ginásios. Comentou que foi contra o projeto de lei 

vinte e oito pois é contra a criação de FG, comentou que é a favor da 

extinção de cargos, mas é contra nova criação de FG questionando que se 

quem não recebe FG não tem responsabilidade de prestar um bom 

atendimento a população, sendo que quem está trabalhando já tem o dever 

de prestar um bom atendimento. Era isso. Meu muito obrigado. Era isso. 

Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora SILVANA MARIA TRES 

CICHELERO Cumprimentou de estilo inicialmente desejou a todos os 
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vereadores um bom trabalho em prol do povo neste mandato. Parabenizou 

às mulheres pela passagem do seu dia comentando que ainda há 

discriminação de gênero. Parabenizou também o município pela passagem 

dos cinquenta e dois anos de emancipação e ao povo Rondinhense que por 

seu trabalho construiu essa comunidade. Sobre a moção de repúdio a PEC 

dois oito sete referente a reforma da previdência, aonde propôs e foi aceita 

por todos os vereadores onde mais uma vez o povo tem que pagar por erros 

que não são seus, mas sim dos governantes que foram eleitos na intenção 

que defendam os direitos do povo, mas que infelizmente após a chegada ao 

poder acabam não representando-os, sendo então que não concorda com tal 

PEC. Lembrou que no último dia quinze de março houve uma paralisação 

onde as escolar fizeram uma manifestação de repúdio a esta reforma da 

previdência, onde infelizmente não pode se fazer presente, mas que tem 

total apoio, já que foi de iniciativa dos professores esta manifestação, que 

são os formadores de opinião. Comentou que está sendo realizada um 

abaixo assinado com a população para que seja enviada, juntamente com a 

moção, para os deputados e senadores, para que eles votem contra lá em 

Brasília. Comentou ainda que se as empresas em débito com a previdência 

tinham dinheiro para propina que deveria ter também para pagar os 

impostos e não é justo que o povo pague mais uma vez pelo erro dos outros. 

Comentou também que o brasileiro paga cada vez mais impostos sendo que 

o retorno desses é cada vez menor. Finalizou agradecendo a todos os 

vereadores que concordaram de forma unânime com essa moção de repúdio 

a PEC da previdência. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 
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Vereador DILHERMANDO CARLOS MARCON Cumprimentou de estilo e 

inicialmente parabenizou a todas as mulheres da cidade pela passagem do 

dia internacional da mulher. Parabenizou a todas as candidatas à soberanas 

da Rondileite pela bela apresentação. Agradeceu aos professores e aos 

alunos pelo manifesto realizado em contrário a reforma da previdência que o 

governo quer implantar aos trabalhadores, disse ainda que é representante 

do povo dentro e fora da Câmara e que podem contar com ele. Comentou 

que na última semana esteve em Porto Alegre em audiência com o secretário 

de transportes senhor Pedro Westphalen onde foi realizado o pedido de 

instalação de lombadas eletrônicas na ERS quatrocentos e quatro, além da 

recuperação da estrada cento e quarenta e três que liga Rondinha a 

Constantina.  Comentou ainda que muito se fala na mídia que o município de 

rondinha é o quarto maior produtor de suínos e o quinto maior produtor de 

leite do estado o que gera muito imposto e retorno para o município, e o 

privilégio deixa-se aos criadores, produtores e fornecedores, e que com esse 

retorno poderíamos dar cem por cento do transporte universitário e também 

ter um médico vinte e quatro hora de plantão, além de muitas outras coisas 

a serem feitas no município. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o 

Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo 

e inicialmente comentou que esteve em Porto Alegre juntamente com os 

colegas vereadores Ramon e Marcon, aonde receberam a confirmação da 

liberação de duzentos e cinquenta mil reais que serão divididos entre as 

comunidade de Zatti e Formosa, sendo cento e vinte e cinco mil cada. 

Destacou que isso é fruto do trabalho e das viagens dos vereadores para 
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Brasília aonde são encaminhados os projetos conseguindo assim trazer 

recursos para o município. Citou o pronunciamento do colega vereador 

Menin referente ao emplacamento de veículos dos vereadores no município, 

disse que possui um veículo da empresa de Ronda Alta onde trabalha 

emplacado naquela cidade, mas que os seus carros particulares estão 

emplacados no município, falou ainda ao vereador que primeiramente 

deveria cobrar dos funcionários que tem seus carros emplacados nos 

municípios vizinhos. Disse que até hoje não ouviu nenhum prefeito ou 

vereador ir na tribuna e dizer que tem alguma empresa interessada em se 

instalar no município, e pelo contrário, há muitos comércios e empresas 

fechando as portas.  Falou que viu uma matéria nos meios de comunicação o 

presidente Eduardo Zorzi juntamente com o prefeito, onde diz que se unem 

o executivo e o legislativo em prol do auxílio ao transporte dos universitários, 

disse que consideram isso vergonhoso, pois enquanto outros município 

menores estão dando transporte gratuito aos universitários, mas que tem 

duzentos mil reais para a realização da feira e ainda cria cargos de confiança 

e FG, talvez sem a necessidade, além de que não há nem remédio básico no 

posto de saúde e acha isso uma contradição. Comentou ainda que o 

município ainda fica para trás na questão de casas populares, na qual teve 

que fazer acordo com os moradores para se mudarem, sendo que os outros 

municípios estão dando as casas populares, como os municípios de Sarandi, 

Ronda Alta e Constantina. Finalizou parabenizando os professores e alunos 

pelo protesto contra a reforma da previdência realizado no último dia quinze. 

Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI Cumprimentou de estilo e 
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comentou inicialmente sobre o recurso destinado para os estudantes 

universitários, onde explicou que foi de sua iniciativa e disse que vergonhoso 

é fazer o que muitos faziam no passado, e que esse recurso é importante, 

falou que existem municípios que não cobram pelo transporte escolar, mas 

que com certeza cobram por uma carga de cascalho, um serviço de 

máquina, por um escavo, então vai continuar sendo trabalhado desta forma, 

e solicitou que independentemente de partido se mantenha o respeito. 

Parabenizou as soberanas que foram escolhidas no dia onze de março no 

CTG, onde todas mostraram muito empenho e dedicação o que engrandeceu 

ainda mais a disputa, desejou ainda um excelente trabalho à elas. Referente 

a Rondileite dois mil e dezessete comentou que por mais que alguns não 

levem a sério é uma feira muito importante aonde será apresentado o que se 

produz e se comercializa no município, falou ainda que a tempo não havia a 

feira em virtude de que foi definido juntamente com a associação comercial 

que este recurso seria investido na barragem de contenção do arroio 

lambari. Com relação aos empregos citados falou que fica a critério de todos 

vereadores para que se unam e se busque por isso, comentou ainda que no 

país mais de treze milhões de pessoas perderam o emprego nos últimos anos 

fica complicado querer creditar isso somente ao nosso município. Comentou 

ainda que sente-se feliz por viver em um município onde se vive bem, no 

momento que se está realizando uma safra recorde, melhorando ainda mais 

a qualidade de vida. Comunicou que não pôde se fazer presente no evento 

do dia quinze, mas que é favorável a moção de repúdio a reforma da 

previdência e que podem contar com o seu apoio da Câmara de Vereadores, 
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reiterou que essa PEC vem em um momento difícil justamente para tirar os 

direitos das pessoas que fazem o país andar. Parabenizou o município pela 

passagem do aniversário do qüinquagésimo segundo ano de emancipação e 

como munícipe sente-se orgulhoso pela história do município, que apesar de 

pequena de tamanho é grandiosa pelas suas pessoas. Como representante 

do poder Legislativo frisou que será continuado a basear as condutas e ações 

na busca pelo desenvolvimento contínuo e de qualidade da nossa cidade. 

Comentou sobre proposição que fez de uma moção de repúdio a instalação 

de pedágios na rodovia três oito meia, na qual todos os vereadores foram 

favoráveis, disse que a responsabilidade de recuperação é do governo 

federal e que juntamente com os municípios da região estarão 

encaminhando um manifesto contrário a tal ação para os deputados e 

senadores, para que votem contra a essa proposta de instalação de pedágios 

uma vez que esta rodovia é uma importante rota de ligação entre a nossa 

região e a capital do estado, afetando todos os setores econômicos 

regionais. 01) Projeto de Lei Municipal n° 24/2017 que, "Autoriza o Executivo 

Municipal a firmar convênio com o Consepro - Conselho Comunitário Pró-

Segurança Pública de Rondinha"; Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de 

Lei Municipal n° 25/2017 que, "Autoriza Executivo Municipal, abrir crédito 

especial, incluir no PPA e na LDO, e dar outras providências "; Aprovado por 

unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 26/2017 que, "Isenta o 

pagamento do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis 

(ITBI) no loteamento social, do Bairro Aparecida e dá outras providências"; 

Aprovado por unanimidade. 04) Projeto de Lei Municipal n° 27/2017 que, 
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"Altera a Lei Municipal N° 2.111/2007, de 11 de abril de 2007, que cria 

cargos de provimento em comissão, altera padrão e dá outras providências"; 

Aprovado por unanimidade. 05) Projeto de Lei Municipal n° 28/2017 que, 

"Cria Cargo em Comissão e Funções Gratificadas na Lei Municipal n° 1.718 

de 10 de setembro de 2002, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções 

públicas do Município de Rondinha e dá outras providências"; Aprovado por 

cinco votos a quatro votos. 06) Projeto de Lei Municipal n° 29/2017 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Centro de 

Apoio Oncológico Luciano - CAOL e dá outras providências"; Aprovado por 

unanimidade. 07) Projeto de Lei Municipal n° 30/2017 que, "Autoriza o 

Executivo Municipal receber em doação equipamentos"; 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 

 


