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ATA 1046 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezenove horas, 

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

MARILÂINE DE MORAES os seguintes Vereadores EDMILSON PEDRINI, 

EDUARDO ZORZI, JOÃO CARLOS BERTOCHI, JUNIOR PEREGO, 

MARFISA MICHIELIN PEDON, RENATO LUIZ ZANATTA, SÉRGIO 

ANTÔNIO FORTES DA SILVA E SILVANA MARIA TRES CICHELERO. 

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° 050/2015 do Executivo Municipal que encaminha os projetos de lei de n° 

06, 07, 08, 09 e 10 de 2015; 02) Oficio n° 057/2015 do Executivo Municipal 

que  retira de pauta o projeto de lei de n° 10 de 2015; 03) Indicação n° 

01/2015 das Bancadas do PP e do PT, que seja contratada uma técnica de 

enfermagem ou uma enfermeira para acompanhar a ambulância, no 

deslocamento dos pacientes para atendimento em outros hospitais e órgãos 

de atendimento de saúde; 04) Moção de Apoio da Bancada do PP aos 

Caminhoneiros e Agricultores pelas manifestações que vem ocorrendo; 05) 

Projeto de Lei Municipal n° 06/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir 

crédito especial, suplementar apontar recursos e dar outras providências"; 06) 

Projeto de Lei Municipal n° 07/2015 que, "Altera data base para revisão geral 

da remuneração dos servidores públicos"; 07) Projeto de Lei Municipal n° 

08/2015 que, "Concede reajuste e efetua revisão anual na remuneração dos 

servidores públicos municipais e da outras providências"; 08) Projeto de Lei 

Municipal n° 09/2015 que, "Autoriza o repasse de recursos para o Hospital Pe. 

Eugênio Medicheschi, e dá outras providências"; 09) Projeto de Lei Municipal 
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n° 10/2015 que, "Cria cargo em comissão na Lei Municipal n° 1.718 de 10 de 

setembro de 2002, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas 

do Município de Rondinha e dá outra providências", Retirado de pauta pelo 

Executivo através do ofício 057/2015; 10) Projeto de Lei do Legislativo n° 

001/2015 que, "Concede reajuste e efetua revisão anual nos subsídios do 

prefeito municipal, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores e dá 

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

primeiro vereador a pronunciar-se foi o Vereador EDUARDO ZORZI 

Cumprimentou de estilo, disse: Inicialmente eu gostaria de desejar um ano de 

dois mil e quinze de um bom trabalho a todos os colega vereadores, para que 

possamos crescer como seres humanos e possamos buscar os recursos que o 

nosso município precisa. Abro o meu discurso nessa tribuna afirmando que 

estamos vivendo uma época de grande desconfiança em nosso país. As tarifas 

de luz aumentam, mais uma vez o povo tem que colocar a mão no bolso, é 

mais um aumento de trinta e cinco por cento aos clientes da RGE e trinta e 

nove por cento para toda a população da região sul do país, os combustíveis 

aumentam, a cada dia um novo escândalo envolvendo políticos e empresários 

de grande influência, tanto no âmbito nacional quanto no estadual aparecem. 

A população parece sentir-se a cada dia mais perdida. Em quê acreditar. Nós, 

que somos de municípios pequenos, podemos nos sentir alheios aos 

acontecimentos, mas tudo que acontece em nosso país também nos diz 

respeito, e seus impactos chegam até aqui. Desde março de dois mil e 

quatorze estamos ouvindo falar das acusações de corrupção e lavagem de 

dinheiro na Petrobrás. Quando a polícia federal começou sua investigação em 

um posto de gasolina no Distrito Federal, talvez não soubesse que estava 

prestes a investigar um dos maiores escândalos de corrupção já descobertos 
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nesse país, ou talvez soubesse. Fato é, que desde que a operação Lava-jato 

foi deflagrada pela Polícia Federal, mais pessoas influentes aparecem 

envolvidas, descobre-se que mais dinheiro foi desviado dos cofres públicos, e 

mais políticos tem seus nomes envolvidos. São tantas informações que fica até 

difícil ficar a par de tudo que acontece. Até agora mais de trinta e cinco 

políticos do alto escalão nacional estão sendo investigados e dezesseis 

grandes empreiteiras são acusadas de fraudar licitações e pagar propina para 

obter contratos. E não para por ai, milhões, bilhões de reais do dinheiro 

público sendo desviados para contas particulares no exterior, e quem paga 

conta é a população, que paga seus impostos e pouco vê o retorno. Não é 

porque estamos longe dos grandes centros que podemos nos alienar. 

Devemos procurar as informações, saber o que está acontecendo de verdade 

no nosso país e entender porque as coisas chegaram ao ponto que estão. A 

paralisação dos caminhoneiros já formaram bloqueios em rodovias de onze 

estados do país. Ela teve início no aumento do preço do diesel e na redução 

dos custos de frete, mas podemos colocar mais algumas coisas nessa conta. 

Há tempos que as rodovias desse país tornam a vida das pessoas que 

dependem dela para sobreviver mais difícil. E o que falar do nosso estado, da 

nossa região. Acho que nem é preciso falar nesse momento, pois todos que 

precisam se locomover de um ponto a outro já sabe da situação que 

encontramos. De qualquer modo, essa paralisação é um exemplo de como o 

que acontece no cenário nacional nos afeta. Em nosso município os 

agricultores estão tendo que jogar pelo ralo o que produzem, produtores de 

leite tendo que se desfazer do alimento que produzem, já não bastava o baixo 

preço pago pelo leite, neste últimos dias os agricultores nos procuram pedindo 

o que que nós vamos fazer para tentar solucionar e ajudar neste sentido na 
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questão do leite, os suinocultores temem que comece a faltar ração nas 

unidades de terminação e os suínos comecem a padecer de fome. Estamos 

nos preparando para colher a maior safra dos últimos anos, senão a maior, e 

a classe dos caminhoneiros está parada pedindo socorro. Rondinha tem hoje 

sua economia baseada na agricultura, que representa setenta e quatro por 

cento da renda do município e infelizmente hoje caminhoneiros, agricultores e 

demais cidadãos Brasileiros estão tendo que pagar a conta. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. 

Cumprimentou de estilo, disse: Também quero me manifestar um pouco, 

quero falar um pouco sobre o que está acontecendo nestes dias sobre a 

greve, uma greve que quem entende e quem pensa em ajudar os agricultores 

e quem pensa em ajudar os motoristas, enfim a todos os que estão pagando, 

não tem coragem de dizer que não é legal e não está certo fazer o que está 

sendo feito. Acompanhei os motoristas da região, estive junto hoje em uma 

reunião em Seberi como motorista do prefeito levando ele, e estive em uma 

manifestação lá aonde os prefeitos da região da Anzop estão se deslocando 

dentro de poucos dias para Brasília para tentar negociar e ajudar esse povo 

sofrido do que está acontecendo nesta época. Escutando hoje um senador 

inteligente, o senhor Cristovam Buarque o discurso que ele fez hoje ao meio-

dia e ele dizendo que um pouco antes das eleições não existia conversa de 

que iria aumentar os combustíveis, que iria aumentar a energia elétrica e no 

nosso país eu achei um absurdo o jeito que vamos pagar o aumento da 

energia e o jeito que estamos pagando impostos, lá no nordeste, não sei 

porque o preço, quatro ou cinco por cento de aumento da energia elétrica e 

aqui no a Rio Grande do Sul o mais alto, isso aí é uma consideração que não 

se tem com o nosso povo do Rio Grande do Sul. Querem dizer que não 
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trabalham, eu acho que deveria ser feito uma média e se tivesse que dar um 

aumento para todo mundo igual, porque aqui o povo trabalha no nosso estado 

e dizer também que em promessa de campanha a senhora candidata Dilma 

não falou que iria aumentar, falou que o preço estava bom e que não iria 

aumentar logo e agora há poucos dias aumentou a energia elétrica, falou que 

iria ter redução de impostos, falou que ia ter redução de isso que não ia 

prejudicar ninguém e pelo que eu vi a foto dela nesses dias meus senhores 

vereadores, ela fez a redução foi de estômago porque emagreceu mais de 

quarenta quilos e agora vou dizer que não vai acontecer impeachment que ela 

vai pedir demissão porque está doente, isso foi a redução que eu vi até hoje, 

eu não sou contra a manifestação de partido nenhum, acompanhei a 

manifestação agora poucos dias junto com os motoristas, junto com os 

agricultores eu vi gente doando leite e meus parabéns que não colocou fora 

aqui no município de Rondinha, ou os agricultores que eu falei estão a favor 

desta greve independente de partido para quem votou em quem não votou, 

quero dizer que sou favorável estão aí para ajudar. O Collor de Mello foi 

cassado, foi feito o impeachment de por muito menos coisa, gente que foi 

provado que a roubou a pouco tempo foi para a cadeia e hoje já está de novo 

nas cadeiras do parlamento como político exemplo do Brasil. Quero dizer que 

no passado existia manifestações e o que eu pude ajudar eu ajudei para o 

bem dos agricultores e para o bem dos motoristas e hoje ajudo de novo e no 

futuro se acontecer de caçar deputados do meu partido, se acontecer de 

cassar senador do meu partido que sejam cassados. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador JUNIOR PEREGO Cumprimentou de 

estilo, disse: Quero em um primeiro momento desejar um bom trabalho a 

nova presidente e a todos os vereadores, e que a gente consiga trabalhar 
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unido para o povo neste ano. Primeiro assunto que eu quero abordar hoje, 

chegou até mim umas informações sobre uso de agrotóxicos dentro do 

perímetro urbano e arredores, um problema que sei lá se é fácil ou difícil de 

ser resolvido, mas as informações que eu tenho é que até foram comunicados 

os donos dessas áreas e alguns deles disseram para os moradores irem dormir 

enquanto os agrotóxicos estavam sendo passados, sei lá se é forma correta de 

agir, já tivemos a visita da Fepam e o comandante da patrulha ficou indignado 

com a lavoura a três metros do hospital, falo isso porque estive no hospital, 

passei por uma internação a poucos dias e passei por isso, o que pensam 

esses proprietários, será porque já estão no hospital já se intoxicar já estão no 

o recurso mesmo deixa lá, acho que ainda ninguém formalizou uma queixa 

pois os vizinhos da região ali é tudo gente de paz, esse meu pronunciamento 

deve servir quem sabe de lição que não seja mais aplicado ou que seja 

aplicado de uma forma mais correta nas proximidades dos hospitais e próximo 

as residências do perímetro urbano e se existe alguma lei municipal com 

relação a isso que se cumpra e que se não existe que se tome providências 

pois temos cargos aí e podem cuidar disso e o nosso município tem cargo para 

cuidar do meio ambiente. Também quero falar um pouco sobre o protesto dos 

caminhoneiros, não precisa muitas palavras porque eu me criei em protestos, 

fui acampado em beira de estrada, com quinze anos estava acampado em 

beira de estrada vendo muitos caminhoneiros fala mal de quem estava 

fazendo o protesto, não generalizo não falo em todos, mas muita gente que 

era contra e é contra o partido do PT chamavam nós de baderneiros, 

chamavam nós de vagabundos e mandava ir para casa criar uma galinha, 

cuidar de uma vaca, eu acho que esse protesto estão dizendo que os 

agricultores e os caminhoneiros estão unidos será que é bem assim, tem que 
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ter o direito de ir e vir, se tivesse unidos deveriam ter deixado ao menos os 

caminhões de leite recolher o leite, para que fazer o produtor perder 

financeiramente, o protesto pode ser feita de uma maneira mais pacífica que 

não prejudique tanto outra categoria, então por que resolver o problema dos 

caminhoneiros e prejudica o agricultor, eu sou plenamente a favor do protesto 

e de qualquer protesto, sendo pacífico e as pessoas tendo direito de ir e vir, 

tem muita gente que gosta de se aproveitar neste momento para fazer política 

esses que gostam de mostrar a cara só na hora do protesto e de pedir o voto 

e não estão lá para defender o povo, estão a para levar alguma coisinha para 

ficar marcado para depois cobrar o voto, eu acho que não é por aí o caminho. 

Também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o partido dos 

trabalhadores que no último dia dez de fevereiro comemorou trinta e cinco 

anos de fundação, o partido que mudou o rumo do nosso país e disso você 

sabe muito bem, como o Renato também disse é muito fácil vir aqui falar no 

microfone, jornal e microfone carrega qualquer coisa, mas isso eu acho que é 

uma experiência longa que ele tem, porque em dois mil e dois com a vitória 

de Luiz Inácio lula da Silva comecemo a mudar a história do nosso país, um 

período histórico, um período de inclusão social, desenvolvimento econômico, 

soberania nacional como nunca tivemos em nossa história e seu 

desenvolvimento é cada vez mais visível. Era isso. Meu muito obrigado. Com a 

palavra o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA. Cumprimentou 

de estilo, disse: Edmilson Pedrini, Junior Perego, Marfisa e o vereador Zico do 

bairro fizeram um pedido nesta noite novamente ao prefeito municipal 

Ezequiel Pasquetti e ao Legislativo que na verdade o povo nos pergunta no 

dia-a-dia e a gente já fez este pedido mais do que uma vez, já é terceira vez 

que nós fizemos este pedido ou a quarta vez e o povo quer saber quem são 
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os funcionários que estão trabalhando no poder executivo, quais são essas 

pessoas, qual é o percentual gasto em folha de pagamento, o povo quer saber 

quanto se gasta em folha de pagamento no município, o povo quer saber 

quem são as pessoas, o povo quer saber qual é a função dessas pessoas que 

nós encontramos no dia-a-dia dirigido carro público e nós não sabemos quem 

são elas, aconteceu acidentes com carro público dois ou três acidentes com 

carro público e nós não sabemos, o prefeito não fornecem estas informações 

para nós vereadores que a nossa função é fiscalizar, não fornecem estas 

informações para nós sabermos quem são a estas pessoas se realmente são 

funcionários públicos e quem são eles e o que fazem até para nós investigar 

se realmente estão trabalhando nos cargos públicos ou que estão fazendo. 

Quantos funcionários tem o nosso município, o povo quer saber, quantas 

pessoas trabalham neste município, quanto é gasto em folha de pagamento 

mensalmente no nosso município, mais uma vez nós na função de vereadores 

estamos aqui representando o povo e pedido para o executivo municipal para 

que forneça esse pedido de informação, não tem o que esconder ou tem 

vergonha de dizer quantos são os funcionários desse município, quantos 

foram contratados nesta administração que está aí, quem são eles e o que 

fazem e porque negaram esta informação para nós vereadores e para o povo 

de Rondinha. Também quero lembrar o vereador Dudo Zorzi que vêm aqui 

falar bonito do aumento que teve nos combustível, também não concordo 

acho que se não tivesse aumento era melhor para nós, mas quero lembrar 

também você vereadorzinho que é novo ainda nesta casa, é seu primeiro 

mandato e entrou de gaiato, simplesmente botou o nome e acabou se 

elegendo, méritos pra ti, quero lembrar a você que enquanto o Fernando 

Henrique Cardoso no mandato de oito anos foi colocado trezentos e cinquenta 
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e cinco por cento de aumento nos combustíveis talvez você não saiba procura 

ver a história, isso é importante que o pessoal do portal da Câmara de todo o 

município todo o estado e país e do mundo saiba disso, que em oito anos de 

mandato do Fernando Henrique Cardoso que vocês apoiavam ele colocou um 

aumento de trezentos e cinquenta e cinco por cento no combustível enquanto 

o PT em doze anos colocou quarenta e cinco por cento e parece motivo de 

guerra nesse país. Quero lembrar a vocês vereador que no tempo do 

Fernando Henrique neste oito anos que ele ficou com um salário mínimo, 

tanto você como o Renato Zanatta que vieram aqui falar que no tempo do 

Fernando Henrique como um salário mínimo dava para comprar oitenta e sete 

litros de gasolina isso vocês não enxergam, mas quero lembrar que hoje o PT 

está no poder a doze anos e com o reajuste que teve dá para comprar 

duzentos e vinte de gasolina com um salário mínimo isso vocês não enxergam 

e acham que há motivo para ir trancar as ruas, mas eu vou dar um motivo 

que vocês têm que vocês são cara de pau não só você, não sou contra alguns 

caminhoneiros que estão na rua pedindo para baixar o diesel, eu acho que o 

manifesto é importante desde que se teja coerência que se vá para a rua 

reivindicar alguma coisa, quero lembrar que nas negociações que os 

caminhoneiros tiveram a Dilma atendeu noventa por cento das reivindicações 

dos caminhoneiros, mas esse manifesto não vem de agora ele começou em 

maio do ano passado, em maio do ano passado começou os manifestos antes 

das eleições para tentar desmobilizar a esquerda e o governo Dilma, a 

direitona enraivada investiu todas as moedas para tentar derrubar o governo 

que está aí e não conseguiu com seus manifestos que todo mundo viu que foi 

uma poca vergonha que diziam não sei o que e não sabe o que estavam 

reivindicando, um grupo de baderneiros que em maio estavam nas ruas 
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roubando e saqueando lojas e é isso que vocês vereadores vêm aqui defender 

nesta tribuna e é isso que vocês querem que aconteça novamente, na copa do 

mundo dizia que iam terminar com a copa e não tiveram coragem porque essa 

foi a copa das copa, não tiveram coragem de ir parar na rua manifestar 

novamente e logo após vem as eleições estaduais e federais e através do voto 

democraticamente o povo Brasileiro escolheu o melhor projeto, o povo 

Brasileiro não queria que voltassem Fernando Henrique e suas equipes que 

escondia a corrupção embaixo do tapete e que hoje a Dilma disse em sua 

campanha e é bom lembrar a vocês vereadores que veio aqui na tribuna usar 

a tribuna para falar bobagem sem saber do passado. Sessão Suspensa pela 

Presidente da Câmara com amparo no Regimento Interno, a fim de 

restabelecer a ordem no Plenário. Sessão Reaberta pela Presidente 

da Câmara. Como vinha dizendo peço desculpas ouvintes, vêm as eleições e 

foi escolhido o melhor projeto democraticamente, após isso a direitona 

enraivada não aceitou a derrota e não aceita até hoje, marcou um manifesto 

pelas redes sociais para o dia quinze de março, bem antes da Dilma fazer de 

sancionar a lei do aumento do combustível no nosso país, aí usaram a 

oportunidade e usaram os caminhoneiros para ir para as ruas que nem todos 

são caminhoneiros que eu tive também nestes manifestos que trabalho com 

um caminhão também, estive nesse manifesto sem o direito de ir e vir, 

quando cheguei até lá não podia ir para frente e nem para trás e um 

manifesto que não aceita uma proposta de seu governante de noventa por 

cento das suas reivindicações isso não é manifesto, isso é golpe eu peço ao 

povo brasileiro que presta atenção porque neste país está se fazendo um 

golpe, porque não venceram no voto e querem derrubar através de um golpe, 

respeitem a opinião do povo brasileiro e a democracia é para isso, para 
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escolher o melhor governante e o melhor projeto. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON PEDRINI. Cumprimentou 

de estilo, disse: Inicialmente eu gostaria de desejar um bom trabalho para a  

presidente Marilâine neste ano de dois mil e quinze a frente deste legislativo e 

dizer que a gente está a disposição para ajudar no que for necessário para o 

bom andamento desta casa. Gostaria também de desejar um bom retorno a 

todos alunos e professores e a comunidade escolar para este ano de dois mil e 

quinze e lembrar a todos que a educação é a única forma que nós temos de 

mudar verdadeiramente a sociedade em que vivemos, uma sociedade que 

está carente de ética e de valores e que nós precisamos resgatar e que 

sabemos que isso só vai ser possível através da educação. Gostaria também 

de comentar uma indicação que nós fizemos, uma indicação que todos os 

vereadores se posicionaram favoráveis, a gente sabe que seguidamente nós 

temos ambulância se deslocando para outras cidades e nós precisamos de 

uma enfermeira ou uma técnica para acompanhar, e as vezes são retirados 

profissionais que estão trabalhando no posto ou no hospital e deixando 

defasada essas entidades, então nós estamos gestionando junto ao poder 

público municipal para que contrate alguém que fique a disposição para a 

resolver de fato este problema. Gostaria também de falar a respeito do 

asfaltamento das ruas da cidade e dizer que setecentos e nove mil reais são 

do governo federal, são destinados pelo governo federal para melhorar as vias 

da nossa cidade e são importantes para a cidade de Rondinha. A gente viveu 

uma polêmica muito grande nos últimos dias e por isso que eu gosto que se 

tenha um pouco de coerência, nós lembramos que no governo do Fernando 

Henrique Cardoso foi doada, foi vendida, mas na minha opinião foi doada a 

Vale do Rio Doce que era uma das maiores mineradoras do mundo, era do 
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patrimônio da população brasileira, era do governo, era nosso e foi vendida, 

mas na minha opinião foi doada por que o valor de mercado foi muito abaixo 

dos praticados na época sem falar nas outras empresas que foram vendidas 

pelo governo federal e lembrar também que a reeleição do presidente 

Fernando Henrique Cardoso para os o segundo mandato foi comprado em 

troca de canais de televisão, e em troca de concessões de rádio e outros 

meios que a gente sabe que existe no meio político, então quando a gente 

fala em de ética e coerência nós temos que analisar todas as questões e a 

gente sabe que infelizmente nós vivemos em uma sociedade em que a 

corrupção ainda rola solta e por isso eu falei no início que nós temos que 

investir na educação para que tenhamos ética e que tenhamos mais valores e 

que se respeite e procure se valorizar a coletividade e não só os interesses 

individuais. Em a relação à manifestação dos caminhoneiros eu sou favorável 

a manifestação, eu acho que nós temos direito de reivindicar mas também eu 

gostaria que fossem respeitados os direitos dos nossos agricultores que nós 

sabemos que o leite e principalmente em Rondinha é a renda de muitas 

famílias e essas famílias dependem disso para sua sobrevivência eu acho que 

tem que ser respeitado esse direito. E também lembrar que alguns anos atrás 

nós tivemos uma manifestação de pequenos agricultores e um caminhoneiro 

pegou e atropelou três pais e mães de família e morreram três pessoas na 

manifestação, então eu acho que nós temos que lembrar essas manifestações 

tem de ter a sua coerência, tem que ter o respeito e tem que se evitar de 

todas formas de se cria tragédias como aconteceu aqui vizinho da nossa 

cidade, inclusive nós estávamos presentes no dia e que algumas pessoas eram 

no nosso município e que foram ceifadas com essa incoerência que as vezes 

nós temos. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra a Vereadora 
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MARILÂINE DE MORAES. Cumprimentou de estilo, disse: Gostaria de 

cumprimentar a todos os presentes e pedir o apoio de todos indistintamente 

de partido para nós darmos um ano bom para todos munícipes de Rondinha 

até porque cinquenta anos de município e a gente tem que valorizar um 

pouco mais e também mesmo com as dificuldades o município está honrando 

com seus compromissos porque a nossa população não deveria estar pagando 

pela roubalheira que há neste país, então continua repassando o recurso ao 

hospital, a AREU, está cumprindo com os seus deveres. Também gostaria de 

dar as boas vindas ao médico Fernando machado que nesta última semana 

começou a trabalhar aqui no posto de saúde de Rondinha, vou dizer para ele 

que se sinta bem aqui e que ele faça melhor para os nossos munícipes. 

Também quero convidar para uma palestra no dia  treze aqui na câmara de 

vereadores promovida pela Emater e a liga feminina de combate ao câncer, 

porque dia oito de março é o dia internacional da mulher, parabenizar a ela e 

a todas as mulher e em especial as mulheres vereadoras do nosso município e 

dar um feliz dia da mulher para elas. Era isso então, meu muito obrigado. 

Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto de Lei Municipal n° 06/2015 

que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito especial, suplementar 

apontar recursos e dar outras providências"; Aprovado por unanimidade. 02) 

Projeto de Lei Municipal n° 07/2015 que, "Altera data base para revisão geral 

da remuneração dos servidores públicos"; Aprovado por unanimidade. 03) 

Projeto de Lei Municipal n° 08/2015 que, "Concede reajuste e efetua revisão 

anual na remuneração dos servidores públicos municipais e da outras 

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

09/2015 que, "Autoriza o repasse de recursos para o Hospital Pe. Eugênio 

Medicheschi, e dá outras providências"; Aprovado por unanimidade. 05) 
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Projeto de Lei do Legislativo n° 001/2015 que, "Concede reajuste e efetua 

revisão anual nos subsídios do prefeito municipal, vice-prefeito, secretários 

municipais e vereadores e dá 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. 

 
 
 
 
 
 
MARILÂINE DE MORAES                               EDUARDO ZORZI 

            Presidente                                                 Secretário 

 


