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ATA 1079 

Áudio das discussões das proposições e pronunciamento dos Senhores Vereadores disponíveis no CD n˚ 2016.01 com 
dezenove minutos e trinta e quatro segundos, arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS e publicada no site da Câmara em 25 de maio de 2016, conforme Resolução n˚ 004/2016. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezenove 

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

SILVANA MARIA TRES CICHELERO os seguintes Vereadores EDMILSON 

PEDRINI, EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR 

PEREGO, MARFISA MICHIELIN PEDON, MARILÂINE DE MORAES, 

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° 136/2016 do Executivo Municipal que encaminha o projeto de lei de 

n° 023 de 2016; 02) Projeto de Lei Municipal n° 23/2016 que, "Autoriza o 

recebimento de bem imóvel pelo município, a titulo de doação"; 03) Projeto 

de Decreto Legislativo n° 01/2016 que, "Dispõe sobre a aprovação da 

prestação de contas do Executivo Municipal de Rondinha referente ao 

exercício de 2014"; 04) Projeto de Resolução n° 02/2016 que, "Institui o 

Sistema de Ata Eletrônica na Câmara Municipal de Vereadores de 

Rondinha/RS; 05) Pedido de Informação 03/2016 que solicita informações 

sobre o convênio entre o município e o CIEE; 06) Pedido de Informação 

04/2016 que solicita informações referentes ao dito informativo; 07) Pedido 

de Informação 05/2016 que solicita informações referentes às 

comemorações do 51° Aniversário de emancipação Político Administrativa do 
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Município de Rondinha; 08) Pedido de Informação 06/2016 que solicita 

informações referentes ao serviço de pintura da faixa de pedestres, 

sinalizações das ruas e meio-fios realizadas na Cidade de Rondinha; 09) 

Pedido de Informação 07/2016 que solicita informações e documentos 

referente ao Projeto de Contenção de Águas do Arroio Lambari que será 

realizado na Cidade de Rondinha. Passou-se então para o Grande 

Expediente, onde não houve pronunciamentos. Passou-se então para a 

ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 23/2016 que, "Autoriza o 

recebimento de bem imóvel pelo município, a titulo de doação"; Aprovado 

por unanimidade. 02) Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2016 que, 

"Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Executivo Municipal de 

Rondinha referente ao exercício de 2014"; Aprovado por unanimidade. 03) 

Projeto de Resolução n° 02/2016 que, "Institui o sistema de Ata Eletrônica 

na Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha/RS; Aprovado por sete 

votos a favor e um voto contra. 04) Pedido de Informação 03/2016 que 

solicita informações sobre o convênio entre o município e o CIEE; Aprovado 

por unanimidade. 05) Pedido de Informação 04/2016 que solicita 

informações referentes ao dito informativo; Aprovado por unanimidade. 06) 

Pedido de Informação 05/2016 que solicita informações referentes às 

comemorações do 51° Aniversário de emancipação Político Administrativa do 

Município de Rondinha; Aprovado por unanimidade. 07) Pedido de 

Informação 06/2016 que solicita informações referentes ao serviço de 

pintura da faixa de pedestres, sinalizações das ruas e meio-fios realizadas na 

Cidade de Rondinha; Aprovado por unanimidade. 08) Pedido de Informação 
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07/2016 que solicita informações e documentos referente ao Projeto de 

Contenção de Águas do Arroio Lambari que será realizado na Cidade de 

Rondinha; 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. 

 
 
 
SILVANA MARIA TRES CICHELERO                    JUNIOR PEREGO 

                 Presidente                                                  Secretário 

 

 


