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ATA 1060 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às dezenove 

horas, reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência da Vereadora 

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores ADAIR ANTÔNIO 

MENIN, EDMILSON PEDRINI, EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS 

BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, MARFISA MICHIELIN PEDON, RENATO 

LUIZ ZANATTA E SÉRGIO ANTÔNIO FORTES DA SILVA. Após a 

Presidente dar abertura aos trabalhos, solicitou ao Secretário que fizesse a 

leitura de um trecho da Bíblia, logo após, a Presidente solicitou ao Secretário 

para que procedesse a leitura dos seguintes documentos. 01) Oficio n° 

210/2015 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de n° 044 de 

2015; 02) Projeto de Lei Municipal n° 44/2015 que, "Autoriza o Executivo 

Municipal, abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO, suplementar e dar 

outras providências"; Passou-se então para o Grande Expediente, onde o 

primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador SERGIO ANTONIO 

FORTES DA SILVA. Cumprimentou de estilo, disse: Na noite de hoje quero 

fazer um comunicado ao povo de Rondinha de que nós vereadores, alguns 

dos vereadores estarão indo a Brasília agora a partir do dia vinte e um, 

estamos encaminhando alguns projetos junto aos responsáveis da prefeitura 

municipal pela parte dos projetos, neste caso da pessoa do senhor Grisa e a 

sua equipe, então nós temos contato com o nosso deputado Dionilson Marcon, 

já fizemos esta conversa nesta semana com o assessor dele, diretamente com 

o Benhur, fizemos os agendamentos já em Brasília e estaremos levando 

projetos de interesse da comunidade de Cachoeira Branca que nos solicitou 

nesses dias reformas para aquela comunidade e também a comunidade da 

linha Formosa a gente está levando projeto da comunidade da linha Formosa 
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e estamos cadastrando novamente um pedido de cento e vinte mil reais que é 

para o hospital Padre Eugênio, assinando os contratos junto ao gabinete do 

Marcon e juntou ao Ministério dos Esportes para a liberação dos recursos, a 

confirmação dos recursos que vem para a comunidade de Caravággio, cento e 

vinte e cinco mil e a comunidade de Visconde, então essa viagem é de tal 

importância, estamos levando também outros projetos para construção de 

galpão industrial, estamos levando outros projetos também que a gente já 

levou e não tivemos sucesso, mas a gente está aí tentando novamente para a 

construção de casas populares pois temos terrenos que estão à disposição do 

município, foram aprovados está sendo feito a questão dos loteamentos e só 

estamos levando os projetos então para construção das casinhas populares. 

Era isso então, meu muito obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 

01) Projeto de Lei Municipal n° 44/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal, 

abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO, suplementar e dar outras 

providências"; Aprovado por unanimidade. Passou-se então para as 

explicações pessoais nada mais havendo, a Presidente encerrou a presente 

sessão, e para constar lavrou-se a presente Ata que vai ser assinada pela 

Presidente e pelo Secretário. 
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