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ATA 1102 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.008 
com trinta e um minutos e oito segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 26 de abril de 2017. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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) Indicação n° 06/2017, que seja realizada a 

instalação e a melhoria das paradas de ônibus, no perímetro urbano; 02) 

Oficio n° 032/2017 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de 

n° 032 de 2017; 03) Projeto de Lei Municipal n° 32/2017 que, "Dispõe sobre 

o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências", 

que ficou em estudo. 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 comentando sobre as 

indicações realizadas pela bancada, uma referente a melhoria da passarela 

na propriedade do Sr. Antônio Taparello, e outra solicitando a melhoria nas 

paradas de ônibus do município, para que sejam reformadas de forma 

fechada para abrigar bem aos usuários, especialmente em dias de chuva, 
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onde foram citadas as principais que estão apresentando problemas, 

inclusive a parada de ônibus na saída para Ronda Alta onde só existe a 

placa. Comentou que protocolou um ofício junto ao prefeito municipal 

solicitando esclarecimentos sobre valores e objetivos referente a venda da 

folha de pagamento para o banco sicredi, sendo que até o momento não 

obteve retorno. Comentou que na época da venda da folha para o banco do 

Brasil, pelo ex prefeito Cantoni, o mesmo conduziu uma reunião explicando 

os motivos, mas que desta vez isso não ocorreu. Falou que na semana 

anterior viu nas redes sociais o prefeito homenageando um cidadão 

rondinhense, sendo que parabenizou o prefeito Miguel de Ronda Alta pela 

atitude de homenagear o atleta Sandro Sotilli, que é o maior artilheiro do 

campeonato Gaúcho e que é rondinhense, mas que é em Ronda Alta que ele 

é homenageado. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 

SILVANA MARIA TRES CICHELERO Cumprimentou de estilo e comunicou 

que as bancadas do PDT e do PT fizeram um pleito junto ao deputado 

Cherini, ainda no ano passado, e este ano contemplou com uma emenda de 

duzentos e cinquenta mil do ministério dos esportes para a melhoria nos 

salões das comunidade de linha Caravaggio e São Valentin, sendo então que 

as duas bancadas através dos deputados Cherini e Marcon já conseguiram 

neste ano quinhentos mil em emendas para reforçar o orçamento do 

município. Agradeceu ao deputado Marcon e ao deputado Cherini, ao mesmo 

tempo que deseja-lhe melhoras no seu tratamento de saúde. Era isso. Meu 

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

SILVA Cumprimentou de estilo e comentou sobre as emendas comentadas 
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pela vereadora Silvana o que mostra que estão trabalhando unidos pela 

mesma causa que é de trazer recursos para o município. Comentou que 

estão se preparando para nos próximos meses fazer uma viagem para 

Brasília afim de buscar recursos para algumas outras atividade que ainda não 

foram conseguidas. Fez um convite para as pessoas aderirem ao manifesto 

em contrário a reforma da previdência, onde não será pedido nada, somente 

para manter os direitos já adquiridos, sendo que nesta paralisação quer 

saber se terá o apoio dos que foram as ruas contrários ao governo nos 

últimos anos. Comentou ainda sobre as dificuldades de conseguir se 

aposentar caso esta proposta do governo seja aprovada. Lembrou ao 

presidente da câmara que foram feitos pedidos de informações ao executivo 

que não foram respondidos e que também foram feitos pedidos para o 

presidente da câmara para que forneça as informações, sendo que o prazo 

expirou e ainda não foi recebido resposta. Era isso. Meu muito obrigado. 

Com a palavra o Vereador ADAIR ANTONIO MENIN Cumprimentou de 

estilo e iniciou falando que participou de um evento representando a câmara 

na última semana no museu evangelizador, aonde o palestrante explanou 

sobre as conseqüências em caso de aprovação desta reforma que atingirá a 

toda a população, comentou que foi cobrado sobre as ações da câmara 

neste sentido na qual explicou sobre a realização de uma moção de repúdio 

onde cada vereador encaminhou aos seus deputados, onde que deixou claro 

a posição contrária da câmara de vereadores sobre esta reforma. Era isso. 

Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora DEJANE INES ZORZI 

TONIN Cumprimentou de estilo e iniciou comentando que o projeto trinta e 
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dois ficou em estudo por ser um planejamento financeiro muito criteriosos 

por quatro anos, sendo necessário ser feito um maior estudo. Falou a 

respeito do feriado do dia do trabalhador em uma data também próxima a 

paralisação, o que nos faz pensar sobre a importância e a necessidade do 

trabalho, devendo cumprir as obrigatoriedades com dedicação e afinco para 

dar os direitos a aposentadoria através de leis que façam com que o 

trabalhador seja valorizado. Comentou ainda sobre a paralisação, onde 

deixou claro que é totalmente favorável e que estamos em um momento 

bastante sério e grave e acha que deve-se mostrar a força do trabalhador 

neste momento, onde precisa-se ficar atento as leis em trâmite, inclusive a 

lei da terceirização, onde será escolhido o trabalho não pela competência 

mas simplesmente pelo menor preço e isso também é muito preocupante. 

Falou sobre a venda da folha de pagamento pelo executivo, onde todo o 

funcionário tem liberdade para re-transferir o ordenado para sua conta 

antiga sem custo e está totalmente dentro da legalidade, mas é claro que 

não contenta a todos, mas tem muita coisa acontecendo que não contenta a 

todos. Parabenizou a aluna da escola Schramm Eduarda Donida pelas 

apresentações que vem realizando nos festivais da canção na região, onde 

leva o nome de Rondinha, sendo que recebe o apoio da escola e 

principalmente da família e que conquistou recentemente o primeiro lugar 

em Soledade. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

EDUARDO ZORZI Cumprimentou de estilo e iniciou dando força e deixando 

os sentimentos ao colega e amigo Adão Domingos de Souza pelo falecimento 

da sua mãe no último sábado. Parabenizou a Igreja Evangélica Assembléia 
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de Deus pelos seus quarenta anos de atuação no município de Rondinha, 

sendo que no último domingo participou da celebração aonde foi feita a 

entrega de uma placa, valorizando o trabalho desenvolvido pela igreja no 

município. Parabenizou também a equipe do Aurora da linha Tunas e CMD 

Rondinha pelo belo campeonato regional que realizaram e que infelizmente o 

titulo não veio, mas que no próximo ano irão buscar este título que é 

importante, levando o nome de Rondinha adiante, que deste cidade saíram 

grandes atletas como o Sandro Sotilli, o Rudiero Possebon, o José Augusto 

Nervis e outros ainda que estão buscando uma oportunidade no futebol. 

Comentou que o prefeito Pasquetti esteve em Brasília tratando de assuntos 

relacionados a Amzop e outros trâmites junto ao governo federal, onde na 

oportunidade esteve em visita ao ministro do STF Luiz Edson Fachin, que é 

natural de Rondinha, onde fez a entrega de uma placa e mostrando as 

potencialidades do município e convidando para que ele possa visitar o 

município. Sobre a paralisação em protesto a reforma da previdência disse 

que também é favorável a esta paralisação e que já foi feito contato com a 

bancada do partido, para que se manifestem contra este projeto, pois sabe-

se que o nosso município depende muito da agricultura e a principal classe 

que irá ser atingida serão os trabalhadores, e é muito importante que os 

representantes do município  em Brasília saibam da posição do município 

frente a tal projeto. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei 

Municipal n° 32/2017 que, "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

quadriênio 2018-2021 e dá outras providências". Ficou em estudo. Passou-se 

então para as explicações pessoais, nada mais havendo, o Presidente 
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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 

 


