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ATA 1113 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.019 
com cinquenta e sete minutos e cinquenta e sete segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de 

Vereadores de Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 28 de setembro de 2017. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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° 299/2017 do Executivo Municipal que encaminha 

os projetos de lei de n° 049, 050 e 051 de 2017; 02) Oficio n° 300/2017 do 

Executivo Municipal que retifica o projeto 051 de 2017; 03) Projeto de Lei 

Municipal n° 49/2017 que, "Autoriza o Executivo Municipal firmar contrato 

com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE"; 04) Projeto de 

Lei Municipal n° 50/2017 que, "Altera Artigos do Código Tributário do 

Município, consolida a Legislação Tributária e dá outras providências"; 05) 

Projeto de Lei Municipal n° 51/2017 que, "Institui o Programa Matrícula 

Premiada na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências"; 06) Projeto 

de Lei Municipal n° 51/2017 que, "Institui o Programa Matrícula Premiada na 

Rede Municipal de Ensino e dá outras providências", Com Emenda; 07) 

Projeto de Lei do Legislativo n° 002/2017 que, "Altera a nomenclatura da 
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Rua, Saída para Linha Zorzi, para Rua Avelino Roversi". Passou-se então para 

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

Vereador RENATO LUIZ ZANATTA Cumprimentou de estilo e iniciou o 

pronunciamento comentando sobre o projeto de iniciativa do vereador 

Ramon, referente a alteração do nome da rua da saída para linha Zorzi que 

passa a se chamar rua Avelino Roversi, disse ainda que todos os vereadores 

são favoráveis, destacando a história do homenageado. Comentou sobre o 

projeto cinquenta e um que concede incentivo aos alunos que se 

matricularem na escola municipal, aonde a oposição se manifesta contrária, 

sendo que o município necessita de alunos e já perdeu neste ano cerca de 

quatrocentos mil reais de retorno por falta de alunos. Citou que o estado 

deve mais de quatrocentos mil reais para a saúde do município e que 

ninguém comenta. Parabenizou o poder executivo, juntamente com a 

secretaria de assistência social que está promovendo a semana do idoso no 

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

DEJANE INES ZORZI TONIN Cumprimentou de estilo e iniciou 

comentando sobre a merecida homenagem ao senhor Avelino Roversi o qual 

passa a ter uma rua com o seu nome. Comentou sobre a semana do idoso 

instituída no município por lei municipal, citando as atividades desenvolvidas 

no município, destacou que a população idosa está crescendo cada vez mais, 

sendo que as políticas públicas sejam desenvolvidas pensando neste 

crescimento. Manifestou-se sobre o projeto de incentivo a matrículas na rede 

municipal de ensino, sendo que é um programa de incentivo e não de 

obrigatoriedade a matricula, disse que é um projeto polêmico, mas, como é 
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professora tanto da rede estadual como da rede municipal, valoriza tudo que 

a rede estadual faz e tudo que a rede municipal faz, no sentido de valorizar e 

acolher os alunos, e que não se deve fazer politicagem com a questão, mas 

que a discutição e manifestação deve ser livre, e que devemos ver os dois 

lados, pois se magoa de um lado, magoa do outro também. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador RAMON GASPARETTO 

Cumprimentou de estilo e iniciou comentando a respeito do projeto de sua 

autoria que altera nome de rua em homenagem ao senhor Avelino Roversi. 

Comentou sobre o projeto de incentivo a matriculas na rede municipal de 

ensino no qual se manifesta contrário em função de que, por mais que se 

possa elevar o retorno para o município, pode-se tirar alunos do curso 

normal, sendo que este é referência regional, podendo causar a extinção do 

mesmo. Fez questionamentos, que não houve diálogo entre o município e a 

rede estadual, que entre os prêmios há o curso de um ano de inglês, e não 

diz aonde vai ser realizado este curso, se é no município ou fora, e se fosse 

fora haveria transporte aos alunos, e ainda, após este um ano a criança daria 

continuidade ao curso ou não. Falou ainda que este projeto acarretará em 

custos para o município, e que anteriormente foi solicitado aumento para os 

conselheiros tutelares e que foi negado justificando pela falta de recursos, e 

ainda a EMEI que pede doação aos pais, e se tem recurso não haveria 

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

DILHERMANDO CARLOS MARCON Cumprimentou de estilo e iniciou 

comentando a respeito das dificuldades com a atual crise do leite que se 

deve principalmente pela importação de leite, principalmente do Uruguai. 
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Falou que esteve presente em uma audiência pública do leite na Assembléia 

Legislativa do Estado, juntamente com diversos prefeitos, vereadores e 

deputados, preocupados com o setor leiteiro que teve uma baixa de 

quarenta e cinquenta centavos no litro do leite, sendo que os custos se 

elevam cada vez mais. No município de Rondinha, muitos produtores vem 

fazendo altos investimentos na bacia leiteira, e não é por acaso que o 

município ocupa a quinta maior produção no estado e pediu aos colegas 

vereadores e ao executivo para que façam pressão política para que se 

resolva esta questão. Falou que no município de Rondinha são produzidos 

aproximadamente três milhões de litros de leite por mês, e que assim está 

deixando de circular cerca de um milhão e duzentos mil reais por mês no 

comércio local, além de deixar de arrecadar impostos. Comentou que os 

projetos devem ser melhor estudados e que deveria se criar incentivo as 

crianças que estão fora da escola e não para tirar de uma escola para outra. 

Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador JUNIOR PEREGO 

Cumprimentou de estilo e iniciou comentando a respeito sobre a viagem que 

fez para a capital federal, juntamente com os colegas vereadores Marcon e 

Zico, aonde protocolaram vários pedidos nos ministérios, especialmente no 

ministério da saúde, que como já sabe-se o hospital passa por dificuldades e 

um dos principais objetivos foi buscar recursos para o hospital. Além disso 

também tiveram audiência no ministério da agricultura. Falou que tiveram 

uma boa notícia logo na chegada aonde receberam a notícia da confirmação 

da liberação de recursos com a ordem de pagamento de recursos que já 

haviam sido solicitados anteriormente, para as comunidades de Caravaggio e 
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Visconde. Agradeceu ao deputado Marcon pela recepção e parabenizou pela 

passagem de seu aniversário. Comentou que no ano de dois mil e treze 

participou de uma audiência junto ao ministério da educação aonde nasceu a 

escola, e agora recebe-se este projeto que não se sabe o intuito, pois não 

temos alunos fora da escola e que isso seria uma troca de favores 

começando na pré-escola. Falou que recebeu uma ligação que os alunos da 

escola estadual solicitaram um ônibus para disputarem o campeonato "guri 

bom de bola" e foi negado com a justificativa que não haveria recursos, 

sendo que sempre foi disponibilizado até então. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA 

SILVA Cumprimentou de estilo e comentou inicialmente que no 

descobrimento do Brasil os Portugueses davam presentes para os índios em 

troca de ouro, essa cultura se levou por muitos anos e agora o país está na 

forma da troca de favores, questionou se é essa a cultura e educação que se 

precisa para o município. Falou que recebeu um projeto do executivo sem 

que posa ter havido discussão, como é de costume o executivo não dialogar 

com os vereadores, disse que não é ser contra o projeto, é ser contra o que 

estão querendo fazer com a educação no município, aonde começam pelas 

classes básicas dando presente para fazer com que os alunos troquem de 

colégio. Falou que a nova escola é muito boa e que o colégio estadual é um 

exemplo e com esse projeto coloca os vereadores em uma sinuca. Solicitou 

que o projeto ficasse em estudo para que fosse melhor discutido com as 

escolas e o poder executivo, e que o executivo retirasse o projeto de 

incentivo as matriculas na rede municipal de ensino enquanto ainda havia 
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tempo, pois não há necessidade de colocar professores contra professores e 

escola contra escola, pois as duas são excelentes. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI Cumprimentou de 

estilo e iniciou comentando a respeito da homenagem ao senhor Avelino 

Roversi, o qual teve a honra de conhecê-lo e agora é uma honra poder 

homenageá-lo com o nome da rua, juntamente com os demais vereadores e 

o proponente vereador Ramon. Agradeceu a assistência social pelo convite 

para participar da semana do idoso realizada no museu evangelizador. 

Comentou sobre as pessoas que ajudaram a construir o município e os 

exemplos recebidos dos mais velhos. Sobre o projeto de incentivo as 

matriculas na rede municipal de ensino disse que não é o objetivo colocar 

professores frente e frente, sendo que muitos trabalham nas duas redes, 

estadual e municipal, e na sua opinião o diálogo é a melhor forma de 

conduzir as opiniões e é lógico que nem todos concordam. Disse ainda que 

não é um prêmio que vai decidir aonde os alunos vão estudar, é um 

incentivo sim, mas cabe a cada um decidir. Comentou ainda que deve-se 

encontrar uma solução de forma que nenhuma instituição seja prejudicada, 

porém, o município inaugurou uma escola nova a pouco tempo e precisa 

trabalhar para ter mais alunos, para receber mais recursos e poder investir 

ainda mais. Era isso. Meu muito obrigado. Passou-se então para a ordem do 

dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 49/2017 que, "Autoriza o Executivo 

Municipal firmar contrato com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE"; Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei 

Municipal n° 50/2017 que, "Altera Artigos do Código Tributário do Município, 
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consolida a Legislação Tributária e dá outras providências"; Aprovado por 

unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 51/2017 que, "Institui o 

Programa Matrícula Premiada na Rede Municipal de Ensino e dá outras 

providências", Com Emenda; Aprovado por cinco votos a favor e quatro 

votos contra. 04) Projeto de Lei do Legislativo n° 002/2017 que, "Altera a 

nomenclatura da Rua, Saída para Linha Zorzi, para Rua Avelino Roversi"; 

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 

 


