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ATA 1114 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2017.020 
com vinte e quatro minutos e vinte e dois segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 05 de outubro de 2017. 

 

Aos quatro 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° 309/2017 do Executivo Municipal que encaminha 

o projeto de lei de n° 052 de 2017; 02) Oficio n° 311/2017 do Executivo 

Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 053 de 2017; 03) Resolução 

n° 006/2017 do Legislativo Municipal que altera a data da segunda Sessão 

Ordinária do mês de outubro de 2017; 04) Indicação n° 11/2017, que seja 

disponibilizado o parque municipal de eventos e o material esportivo para 

treino da equipe Rondinha Vôlei; 05) Projeto de Lei Municipal n° 52/2017 

que, "Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público Municipal e dá 

outras providências", Ficou em Estudo; 06) Projeto de Lei Municipal n° 

53/2017 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público". Passou-se então 

para o Grande Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o 
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Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo 

e iniciou o pronunciamento comentando a nível nacional, onde tem 

acompanhado manchetes nos jornais, na televisão e nas redes sociais, a 

respeito da corrupção no país. Falou que foi derrubado, pelo clamor popular 

e pelo voto dos deputados, um governo eleito pelo voto democrático, onde 

se derrubou um governo por muito pouco. Comentou ainda que o governo 

atual é ilegítimo e está negociando com os deputados para que votem contra 

as denúncias para se manter no poder a qualquer custo. Disse que pouco se 

vê do candidato derrotado Aécio Neves que está afastado, aonde foi flagrado 

pedindo milhões. Abordou que nos últimos quarenta dias houve quatro 

aumentos de combustível, e não se vê os caminhoneiros reclamando que 

aumentou mais de quarenta centavos o litro do diesel, e que não se vê 

reclamações de que o gás quase dobrou de preço e que a energia elétrica 

teve mais de trinta por cento de aumento. Citou os programas de liberação 

do governo anterior que se atualmente estão engavetados e a maior parte 

deles parados, como o Prouni, Minha Casa Minha Vida, Pró Caminhoneiro e 

Mais Alimento. Destacou que com presentes o governo faz com que as 

opiniões mudem. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador 

RENATO LUIZ ZANATTA Cumprimentou de estilo e iniciou referindo-se ao 

pronunciamento do vereador Zico, dizendo que o mesmo esqueceu de 

mencionar o ex-presidente Lula. Questionou o porquê que em Ronda Alta os 

professores estaduais estavam em greve e em Rondinha não. Disse que não 

votou para o Temer, e que teve dó da presidente Dilma por ter recebido um 

país deixado pelo Lula, uma vez que o mesmo já foi condenado e nas 
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pesquisas está na frente. Relatou que os municípios da região questionam o 

prefeito Ezequiel de que forma consegue realizar obras nesta época sem 

dinheiro, mas para alguns está mal, mas vamos em frente. Disse que tem 

projetos em estudo e que virão projetos polêmicos com apontamentos aonde 

será preciso trabalho em conjunto para que o município continue bem. 

Avisou que no ano que vem haverá eleições, aonde o povo irá escolher os 

seus representantes e que depois não adianta reclamar. Falou que os 

vereadores foram para Brasília e falaram na tribuna que conseguiram 

dinheiro, só que no dia antes da viagem o dinheiro já estava na conta. Era 

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

Cumprimentou de estilo e iniciou fazendo um convite para que participem da 

segunda no dia vinte e cinco de outubro da segunda tarde municipal do leite, 

atividade que está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a Emater de Rondinha e o 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Destacou que é uma 

oportunidade dos produtores estreitarem os laços com o Ministério e seus 

representantes. Comentou sobre a crise econômica e o desemprego no país, 

mas no seu ver são nos momentos de crise que surgem oportunidades para 

buscar soluções e novas parcerias para que se possa em união, superar as 

dificuldades atuais, como o preço atual do leite produzido o qual não vem 

cobrindo nem os custos de produção. Sobre o evento da tarde do leite, 

relatou que serão desenvolvidos temas atuais no evento, como plano ABC e 

pecuária de baixa emissão de carbono, geração de valor intensiva de carne e 

leite, tecnologia de produção mais limpa na pecuária intensiva, geração de 
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renda através dos dejetos da pecuária, biofertilizantes, biogás, energia 

elétrica, manejo de resíduos em sistema de produção de leite e limpeza 

hidráulica dos pisos e produção de biofertilizantes. Sobre o pronunciamento 

dos colegas afirmou que realmente o momento é de dificuldades, e espera 

que no próximo ano possa-se fazer melhores escolhas. Era isso. Meu muito 

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

n° 53/2017 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público". 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 

 


