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Aos oito dias do mês de novembro 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) Indicação n° 12/2017, que sejam instaladas lixeiras
metálicas com tampa no bairro aparecida; 02) Indicação n° 13/2017, que
seja comprada uma área de terra para ampliação do cemitério municipal; 03)
Indicação n° 14/2017, que sejam realizadas melhorias nos banheiros do
cemitério municipal; 04) Indicação n° 15/2017, que seja instalado um mapa
ou guia de localização dos jazigos no cemitério municipal; 05) Projeto de Lei
Municipal n° 54/2017 que, "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o
Exercício Financeiro de 2018"; 06) Projeto de Lei do Legislativo n° 003/2017
que, "Altera a nomenclatura da Rua, Acesso a Olaria Malmann, para Rua
Orlando Malmann", 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
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comentando sobre o projeto de gestão democrática, no qual foi questionado
sobre a aprovação por alguns professores, em que disse ter feito uma
proposta de emenda, sendo a mesma considerada inconstitucional.
Comentou sobre a situação dos banheiros do cemitério municipal, sendo que
já havia citado a situação a tempos atrás, necessitando de melhorias.
Comentou também sobre a indicação que fez pedindo a instalação de um
guia no cemitério para facilitar a localização dos túmulos. Disse que foi
procurado por moradores da linha Tunas, os quais solicitaram que seja feito
o mais breve possível, pela secretaria de obras, a recuperação das estradas
de acesso a comunidade, em função da proximidade da tradicional festa da
comunidade. Agradeceu a secretaria de obras que o atendeu em uma
solicitação de que fosse feita a limpeza do parquinho da praça municipal, e
aproveitou para pedir que seja trocada toda, ou em parte, a areia do local,
disse que, juntamente com o colega vereador Menin, estiveram conversando
com empresários do município que estariam dispostos a doar parte da areia,
solicitou também que seja feito algo para diminuir a quantidade de
mosquitos no parquinho das crianças. Mencionou a campanha do município
que destina parte do imposto de renda ao fundo municipal da criança e do
adolescente de Rondinha, o qual solicitou a colaboração de todos que
realizam a declaração do imposto de renda para esta campanha. Era isso.
Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador SERGIO ANTONIO
FORTES DA SILVA Cumprimentou de estilo e comentou inicialmente sobre
a indicação para a instalação de lixeiras metálicas no Bairro Aparecida,
dizendo que já havia feito tal indicação no passado, disse ainda que
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percebeu que foram compradas estas lixeiras, mas a maioria foi instalada no
centro da cidade. Sobre a indicação da compra de uma área de terra para a
ampliação do cemitério, relatou que, conversando com pessoas que tem
conhecimento da estrutura do mesmo, afirmou que praticamente não há
mais espaço disponível, sendo necessária a compra, por parte do poder
público municipal, de uma área para ampliação do cemitério municipal. Sobre
a sessão anterior, citou o comentário do vereador Renato, o qual teria dito
que vereadores seriam contrários a barragem, assim lembrou o vereador que
o projeto da barragem passou pela Câmara e foi aprovado por unanimidade.
Referiu-se dizendo que este modelo de política, de tentar colocar o povo
contra os vereadores e vice-versa, é uma política atrasada e que não deve-se
praticar. Expressou que a barragem teve o apoio dos vereadores, está pronta
e veio em boa hora, apesar de que poderia ter sido construída antes.
Mencionando ainda o pronunciamento do vereador Renato, disse que o
mesmo teria dito que os vereadores teriam raiva do colégio, o que não é
verdade, uma vez que aprovaram por unanimidade a compra do terreno e
que juntos buscaram o recurso para a construção em Brasília, relatando
ainda que sempre foram favoráveis a todos os projetos em prol da educação.
Tratando do processo eleitoral, declarou ao colega vereador que o processo
ainda não terminou e que jamais iria, largar foguete na cabeça, como citou o
vereador, sendo que houve uma condenação com pagamento de multa. Era
isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI
Cumprimentou de estilo e iniciou comentando a respeito das indicações
recebidas, como a da instalação de lixeiras metálicas, disse que o município
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já vem adquirindo lixeiras a um tempo e que aos poucos toda a cidade será
atendida, disse também que logo o município implantará a coleta seletiva de
lixo. Sobre a indicação de ampliação do cemitério municipal manifestou-se
favorável dizendo que a administração já está em tratativas para aquisição
de espaço para esse fim. Referindo-se a última sessão, aonde foi exposto
que deveria se trabalhar unido, entende que é desta forma que deve-se agir
para que a comunidade tenha ainda mais avanços. Comentou que nos
últimos anos o município vem destacando-se graças ao trabalho do povo
rondinhense que continuam trabalhando e produzindo. Era isso. Meu muito
obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal
n° 54/2017 que, "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
Financeiro de 2018". 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

Página 4 de 4

DEJANE INES ZORZI TONIN
Secretária

