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Aos quatorze dias do mês de junho 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) Oficio n° 189/2017 do Executivo Municipal que
encaminha os projetos de lei de n° 034 e 035 de 2017; 02) Projeto de Lei
Municipal n° 34/2017 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar
folhas de zinco usado e dá outras providências"; 03) Projeto de Lei Municipal
n° 35/2017 que, "Altera artigo da Lei N° 2.979/2017, que Autoriza o
Executivo Municipal firmar contrato com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - Sarandi". 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 a questão salarial dos conselheiros tutelares onde
quantificou os salários dos municípios vizinhos comparando com Rondinha,
no qual estaria defasado, e que o município teria condições de dar um
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reajuste já que tem capacidade financeira de aprovar funções gratificadas.
Falou que encaminhou um ofício ao prefeito sugerindo a adesão do município
a Lei Pelé para a aquisição de material esportivo e para eventos esportivos
de lazer, e que posteriormente, conversando com o pessoal da secretaria da
educação teria sido informado que o município fez a adesão e que agora
passará por um processo seletivo para aprovação ou não do governo
estadual. Parabenizou o vereador Adair que incentiva a prática de esportes
em sua comunidade. Comentou que o deputado Giovani Cherini confirmou o
empenho de uma emenda para as comunidades de São Valentin e
Caravággio. Parabenizou os organizadores da Rondileite pela realização da
feira, sendo que na sua opinião foi um sucesso, desejando que as próximas
sejam cada vez melhor. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o
Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo
e comentou sobre a Rondileite que na sua opinião foi um sucesso e pode
também acompanhar com a empresa na qual trabalha. Comentou que houve
falha na alocação da feira da agricultura familiar onde principalmente no
domingo devido a chuva estavam trabalhando com alimentos em ambiente
com muita água e em um ambiente com pouca visibilidade. Falou sobre o
projeto da barragem, o qual foi apresentado enquanto vários vereadores
estavam viajando em Brasília e que então não tiveram acesso ao projeto, e
que como os vereadores são representantes do povo são muito questionados
sobre tal projeto e que os mesmos não tem as informações suficientes para
dar, por isso solicita que seja enviada uma cópia do projeto para os
vereadores, até para ajudar a tranquilizar a população. Falou sobre a
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secretaria de obras onde viu pessoas protocolando documentos e levando
para a promotoria, uma vez que não adianta solicitar ao secretário, tendo
que chegar ao ponte de ter que ir até a justiça para solicitar o direito de
fazer uma terraplanagem para construir uma casa, e não sabe qual é o
critério usado. Comentou também que muito se fala nas vantagens do
município, mas que precisa-se de ações que beneficiem as pessoas de todos
os partidos. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora
DEJANE INES ZORZI TONIN

Cumprimentou

de

estilo

e

iniciou

comentando sobre os projetos em apreciação na presente sessão, sendo um
referente a doação de folhas de zinco retiradas na reforma do parque para a
comunidade da linha Baios/Calabrês onde atenderá a comunidade, o outro
referente a adequação do contrato com a Apae de Sarandi para dar um
atendimento especializado às pessoas com necessidades especiais, onde
considerou importante os dois projetos. Parabenizou os organizadores da
Rondileite pela representatividade que teve em todos os setores na qual
evidenciou as potencialidades do município. Comentou que é importante a
avaliação do evento, especialmente nos setores onde houve problemas e que
é muito fácil criticar, mas que sempre se pode melhorar quando há boa
vontade, e que com certeza na próxima os problemas que surgiram serão
superados. Comentou que a festa da linha Baios será transferida em virtude
de uma reforma que está acontecendo na comunidade através de uma
emenda parlamentar do deputado Covatti, e que o mesmo aprovou
recentemente uma emenda a comunidade de Cachoeira Branca. Referente a
remuneração dos conselheiros tutelares considera importante que haja
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diálogo e importante que cada categoria se organize. Era isso. Meu muito
obrigado. Com a palavra o Vereador ADÃO DOMINGOS DE SOUZA
Cumprimentou de estilo e iniciou parabenizando os organizadores da
Rondileite a qual demonstrou as potencialidades e a diversificação do
município, e que foi muito bem organizada e foi um sucesso graças ao
empenho de todos. Falou que quando se faz um grande evento como a feira
que foi realizada pode algo deixar a desejar, mas que com serviço, dedicação
e sabendo fazer as coisas vão evoluindo. Lembrou das feiras realizadas
antigamente nas dependências do clube onde eram expostos também
animais, e no seu ver não era local ideal. Sobre a barragem, falou que uma
obra que é muito comentada e é o que o povo mais quer atualmente devido
ao grande volume de chuvas, mas que para que se concretize esta obra é
necessário que o tempo ajude. Falou ainda que a barragem é uma obra com
grande estudo de engenharia e tem os responsáveis por isso e com toda a
chuva que se deu recentemente nota-se o bom trabalho realizado até então,
onde a compactação praticamente não se alterou. Sobre a secretaria de
obras falou que fácil não é e nunca foi, e que muitos outros municípios
cobram pelos trabalhos realizados e Rondinha faz gratuitamente, mas que
não se consegue atender toda a demanda de imediato, ainda mais neste
momento após as chuvas onde precisa-se dar prioridade as estradas que
foram seriamente danificadas. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra
o Vereador EDUARDO ZORZI Cumprimentou de estilo e iniciou falando
sobre a Rondileite, dizendo que a feira só foi possível graças ao empenho de
todos os que acreditam nas potencialidades de Rondinha, especialmente os
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produtores rurais, comerciantes e lojistas e demais empresas que prestam os
mais variados serviços a comunidade. Comentou que o nome da feira não foi
a toa, pois o município ocupa a quinta maior produção leiteira do estado,
com mais de seiscentas famílias ligadas a este setor, produzindo mais de três
milhões de litros de leite mensalmente. Falou que foram convidados os
municípios vizinhos para participar do concurso do gado leiteiro tornando a
feira uma feira regional. Agradeceu a todos que participaram do concurso do
gado leiteiro, onde muitas vezes passavam a noite em claro cuidando dos
animais. Enalteceu as soberanas que deram um brilho da mulher
rondinhense a feira, a associação comercial, patrocinadores, Emater,
expositores e todos que de alguma forma contribuíram para fazer da feira
algo ainda maior e com certeza alguns pontos serão discutidos para um
próximo evento. Citou que existiam mais de trinta empresários na fila de
espera aguardando que vagasse algum local para que também pudessem
participar. Agradeceu ao deputado Covatti filho de uma emenda parlamentar
para modernização da quadra poliesportiva da linha Cachoeira Branca, e isso
é importante para que uma parte ao menos do que se paga de impostos
retorne ao município. Deu boas vindas ao colega Leandro que inicia os
trabalhos na Emater local e que certamente terá muito trabalho pela frente. .
Era isso. Meu muito obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01)
Projeto de Lei Municipal n° 34/2017 que, "Autoriza o Poder Executivo
Municipal a doar folhas de zinco usado e dá outras providências". Aprovado
por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 35/2017 que, "Altera artigo
da Lei N° 2.979/2017, que Autoriza o Executivo Municipal firmar contrato
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com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Sarandi".
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
Presidente
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DEJANE INES ZORZI TONIN
Secretária

