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ATA 1038 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dezenove 

horas, reuniram-se para Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador 

RENATO LUIZ ZANATTA os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, 

EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, MARILÂINE DE MORAES, SÉRGIO 

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) Ofício de entrega do 

relatório do SARGSUS - 2° Quadrimestre de 2014 - da Secretaria da Saúde; 02) 

Ofício de entrega do Relatório de Gestão Municipal 2° quadrimestre de 2014 - da 

Secretaria da Saúde; 03) Declaração de recebimento do Sargsus (Sistema de 

Apoio ao Relatório de Gestão) do segundo quadrimestre de dois mil e quatorze 

da secretaria municipal de saúde; 04) Declaração de recebimento do relatório de 

gestão municipal do segundo quadrimestre de dois mil e quatorze da secretaria 

municipal de saúde; 05) Oficio n° 252/2014 do Executivo Municipal que 

encaminha os projetos de lei de n° 059, 060, 061, 062, 063 e 064 de 2014; 06) 

Indicação n° 08/2014 da bancada do PT: Que seja instalado um ponto de acesso 

a internet wireless na praça Padre Eugênio de Rondinha/RS; 07) Indicação n° 

09/2014 da bancada do PT: Que as publicações oficiais do poder executivo 

municipal de Rondinha/RS sejam afixadas no saguão da prefeitura municipal de 

rondinha/rs; 08) Projeto de Lei Municipal n° 057/2014 que, "Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015; 09) Projeto de Lei 

Municipal n° 059/2014 que, "Altera Caput da Lei Municipal n° 2.843, de 25 de 

setembro de 2014, e dá outras providências"; 10) Projeto de Lei Municipal n° 

060/2014 que, "Institui o Programa Municipal de Educação Fiscal no Município de 

Rondinha-RS,  e dá outras providências"; 11) Projeto de Lei Municipal n° 
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061/2014 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público"; 12) Projeto de Lei 

Municipal n° 062/2014 que, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuição corrente a CICAR e dá outras providências"; 13) Projeto de Lei 

Municipal n° 063/2014 que, "Estabelece critérios e procedimentos para a 

avaliação de desempenho do magistério público municipal para fins de promoção 

na carreira" Ficou em Estudo; 14) Projeto de Lei Municipal n° 064/2014 que, 

"Autoriza o Executivo Municipal, suplementar e dar outras providências". Passou-

se então para o Grande Expediente, onde os vereadores JUNIOR PEREGO, 

SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA, EDMILSON PEDRINI, SILVANA 

MARIA TRES CICHELERO E RENATO LUIZ ZANATTA se pronunciaram, 

porém, em virtude de problemas técnicos com o sistema de gravação da sessão 

a transcrição da sessão não poderá ser apresentada. Vale ressaltar que, 

inobstante seja de praxe da Casa Legislativa a degravação integral da sessão, o 

Regimento Interno, em seu artigo 99 parágrafo 2° determina que será transcrita 

integralmente somente mediante requerimento.  Passou-se então para a ordem 

do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 057/2014 que, "Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015; Aprovado por unanimidade. 

02) Projeto de Lei Municipal n° 059/2014 que, "Altera Caput da Lei Municipal n° 

2.843, de 25 de setembro de 2014, e dá outras providências"; Aprovado por 

unanimidade. 03) Projeto de Lei Municipal n° 060/2014 que, "Institui o Programa 

Municipal de Educação Fiscal no Município de Rondinha-RS,  e dá outras 

providências"; Aprovado por unanimidade. 04) Projeto de Lei Municipal n° 

061/2014 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público"; Aprovado por 

unanimidade. 05) Projeto de Lei Municipal n° 062/2014 que, "Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder contribuição corrente a CICAR e dá outras 

providências"; Aprovado por unanimidade. 06) Projeto de Lei Municipal n° 
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064/2014 que, "Autoriza o Executivo Municipal, suplementar e dar outras 

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

pessoais, onde os vereadores Junior Perego, Sergio Antônio Fortes da Silva, 

Renato Luiz Zanatta e Edmilson Pedrini se pronunciaram, nada mais havendo, o 

Presidente encerrou a presente sessão, e para constar lavrou-se a presente Ata 

que vai ser assinada pelo Presidente, pela Secretária e demais vereadores. 
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