
Página 1 de 4 

 

 

ATA 1111 

 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.017 
com quinze minutos e quarenta e oito segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 31 de agosto de 2017. 
 

 

Aos trinta dias do mês de agosto 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) Resolução n° 005/2017 do Legislativo Municipal 

que altera a data da primeira Sessão Ordinária do mês de outubro de 2017; 

02) Oficio n° 270/2017 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de 

lei de n° 048 de 2017; 03) Projeto de Lei Municipal n° 48/2017 que, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens móveis inservíveis ao Léo 

Clube de Rondinha". Passou-se então para o Grande Expediente. Passou-se 
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então para o Grande Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se 

foi a Vereadora DEJANE INES ZORZI TONIN Cumprimentou de estilo e 

iniciou o pronunciamento comentando sobre a inauguração da nova escola 

municipal, convidando a todos para conhecer a grandiosidade desta obra e o 

quanto ela vai trazer de conforto e de contribuição para a educação no 

município. Comentou sobre o projeto de lei número quarenta e oito, o qual 

trata de doação de bens inservíveis, os quais serão dados o destino pelo Léo 

Clube de Rondinha, que é uma das únicas entidades de jovens que se tem 

no município, aonde os jovens trabalham para servir, é um movimento ligado 

ao Lions Clube internacional, parabenizou aos que fazem parte deste 

movimento, pois fazem um trabalho voluntário com respeito, dignidade e 

capacidade e ainda é um grupo formador de lideranças para o futuro. Era 

isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI 

Cumprimentou de estilo e iniciou comentando a respeito da viagem realizada 

no último dia quinze de agosto para a capital do estado, juntamente com o 

vereador Ramon Gasparetto, o presidente do Hospital Padre Eugênio e o 

secretário de saúde Valter Bortoluzzi, aonde foram atendidos pelo secretário 

adjunto de saúde Sr. Francisco Paz, sendo a pauta a regionalização dos 

partos e as dívidas que o hospital Padre Eugênio tem neste momento, aonde 

o hospital enfrenta algumas dificuldades financeiras, mas acredita que 

trabalhando com união as dificuldades serão superadas. No último dia vinte e 

nove de agosto houve uma nova reunião na coordenadoria regional de 

saúde, onde foram tratados assuntos sobre os recursos atrasados do 

hospital. Destacou o trabalho como presidente o qual deve ser feito tudo que 
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está ao alcance para que se alcance os objetivos a sociedade rondinhense. 

Parabenizou a Cotrisal pelos seus sessenta anos, destacando a importância 

que a cooperativa tem na região com a geração de postos de trabalho, 

impostos aos municípios entre outros, desejou que continue crescendo e se 

torne cada vez mais sólida trazendo retorno aos municípios, agricultores e 

associados nas mais diversas áreas de atuação.  Comentou sobre o 

lançamento da campanha premiada da Cicar aonde esteve presente, 

destacou a parceria dos poderes Legislativo e Executivo com a entidade, 

frisou que a Câmara de Vereadores auxiliará a entidade com cinco mil reais 

neste ano para auxílio no desenvolvimento da campanha e aproveitou para 

destacar a importância de que a população compre no comércio local 

associado e que exijam a nota fiscal. Comentou sobre a inauguração da 

escola municipal de educação básica Francisco Mariano Braga a qual se 

tornou realidade graças a um esforço contínuo de todos, e é um orgulho 

para todos os munícipes esta conquista, aonde o município passa a contar 

com uma escola ampla e moderna para melhorar ainda mais a educação no 

município, melhorando as condições tanto dos alunos como dos professores, 

sendo que a educação deve ser prioridade de qualquer governo. Era isso. 

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

Lei Municipal n° 48/2017 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 

bens móveis inservíveis ao Léo Clube de Rondinha". 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. 
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            EDUARDO ZORZI                           DEJANE INES ZORZI TONIN 

                 Presidente                                                  Secretária 

 


