
Página 1 de 14 

 

ATA 1056 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 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° 126/2015 do Executivo Municipal que 

encaminha o projeto de lei de n° 24 de 2015; 02) Pedido de licença da 

Vereadora Silvana Maria Tres Cichelero aprovado pela mesa diretora; 03) 

Projeto de Lei Municipal n° 30/2015 que, "Reclassifica o padrão de vencimento 

do Cargo em Comissão de Coordenador do Centro de Referência da 

Assistência Social", que ficou em estudo; 04) Projeto de Lei Municipal n° 

31/2015 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público", que ficou em 

estudo; 05) Projeto de Lei Municipal n° 32/2015 que, "Autoriza o Executivo 

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

outras providências"; 06) Projeto de Lei Municipal n° 33/2015 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 outras providências", que ficou em estudo; 07) Projeto de Lei Municipal 

n° 34/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com o 

projeto Mais Médicos do Brasil e dá outras providências"; 08) Projeto de Lei 

Municipal n° 35/2015 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para 
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atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"; 09) 

Projeto de Lei Municipal n° 36/2015 que, "Altera dispositivos da Lei Municipal 

n° 2.885, de 28 de maio de 2015, que dispõe sobre a política do Meio 

Ambiente, sanções decorrentes, cria as taxas de serviços ambientais, institui 

seus valores, e dá outras providências"; 10) Projeto de Lei Municipal n° 

37/2015 que, "Autoriza contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público". Passou-se então 

para o Grande Expediente, onde o primeiro vereador a pronunciar-se foi o 

Vereador JUNIOR PEREGO. Cumprimentou de estilo, disse: Quero 

primeiramente, como na última sessão de ninguém se pronunciou, eu quero 

falar um pouco referente ao pronunciamento da sessão passada, da outra 

sessão, que o vereador Zanatta veio aqui falou o que quis, gosta de vim aqui 

puxar o saco da administração, eu não vejo isso como papel do vereador, mas 

disse aqui que tem vereador tentando estragar a imagem de secretário, isso é 

mentira, isso é mentira vereador Zanatta porque vim aqui falar a verdade para 

o povo não é estragar a imagem de ninguém, simplesmente quando eu ou 

qualquer outro vereador vem aqui falar a verdade acho que não está 

estragando a imagem de ninguém. Também se pronunciou falando que foi por 

causa de um pequeno serviço na casa de um vereador, que por sinal este 

vereador sou eu, disse que tinha obras mais importantes em chiqueiros por 

exemplo, para mim é muito mais importante uma casa do que um chiqueiro, 

sou vereador novo, bem menos experiente e estou em primeiro mandato, mas 

graças a talvez projetos do governo federal estou conseguindo construir a 

minha casa, financiada, vou pagar ela devagarzinho, não sei tem vereador 

muito mais experiente do que eu que não tem uma, eu acho que antes de 

falar muita coisa tem que pensar. Também quero falar um pouco sobre o 
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projeto trinta e quatro, projeto este que autoriza o executivo municipal a 

realizar despesas com o projeto mais médicos do Brasil, quero dizer que sou 

plenamente a favor deste projeto, só espero que não aconteça o mesmo 

problema que aconteceu com o outro médico Cubano, médico este que 

quando chegou teve muito pouco apoio da administração, pouco apoio da 

secretaria da saúde, estava mal acomodado, morando mal, sem condições de 

trabalho pois quem não está morando em condições normais não consegue 

trabalhar direito, então isso ninguém me contou, isso eu vi com os meus 

próprios olhos, médico este que de certa forma para mim eu acho que foi até 

mandado embora, porque se não deram condições de trabalho, não deram 

condições de adaptação para ele como que ele ia ficar, diz ele que viu muita 

coisa sendo feita errada dentro do posto de saúde, mas foi impedido de falar 

então não concordando com isso e juntando talvez com o problema de saúde 

dele optou por ir embora, então eu quero pedir agora que tenha um 

pouquinho mais de empenho da secretaria da saúde, de todos nós vereadores 

e da população porque é um período difícil para estes médicos Cubanos, um 

período de adaptação, um período que eles vem de país diferente com 

culturas diferentes, eu acho que se cada um de nós fizer um pouquinho vai 

conseguir ficar o médico aí, em muitos outros municípios ficou e estão 

trabalhando, estão atendendo muito bem o povo, então eu acho que cada um 

faça a parte dele, que a administração faça parte dele, os vereadores, o povo, 

os agentes de saúde que trabalham com ele que procurem apoiar ele o 

máximo, ela no caso agora que é uma médica. Também quero falar um pouco 

sobre, temos vários projetos de contratações hoje, no caso agora três deles 

ficaram em estudo, o projeto número trinta que reclassifica o padrão de 

vencimento do cargo em comissão de coordenador do centro de referência da 



Página 4 de 14 

 

assistência social, o projeto número trinta e um que autoriza a contratação 

por tempo determinado para a entender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público e projeto o número trinta e três que cria o cargo 

em comissão na lei municipal mil setecentos e dezoito de dez de setembro de 

dois mil e dois, dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do 

município de Rondinha e dá outras providências, eu acho que é muita 

contratação, será que é mesmo necessário todos esses cargos, nós vimos aí 

nas repartições públicas está lotado de funcionários, isso para minha nada 

mais é do que um gancho neste cabide de emprego que virou a nossa 

prefeitura, porque eu não vejo necessidade, cadê o pedido de informação que 

fizemos referente aos funcionários, até agora nada, tem alguma coisa para 

esconder, porque não foi cedido esse pedido de informação, simplesmente é 

um pedido referente a quantos funcionários tem e o que eles fazem, não 

estamos pedindo o que eles ganham nem nada só queremos saber, o povo 

quer saber o que cada funcionário faz, o que cada um desempenha, nós 

estamos aqui simplesmente transmitindo a voz do povo. Também voltando ao 

que o colega Zanatta falou na outra sessão, ele disse que é uma vergonha o 

vereador vim aqui transmitir os pedidos do povo, diz ele que é baixar o pau, 

não, vim trazer aqui o que o povo pede não é baixar o pau em ninguém, nós 

estamos aqui para isso, nós somos os fiscais, nós temos que trazer mesmo, o 

povo está na rua pedindo, o povo botou o vereador ainda para que, para 

transmitir a mensagem dele, para fiscalizar, então eu acho que não, quando 

se vem aqui fazer uma crítica, em momento nenhum é para destruir alguma 

coisa, eu acho que essa crítica é para a melhorar esse, no caso é o meu ponto 

de vista, diz o vereador Renato que isso é uma vergonha, para mim não, para 

mim e vergonha é chegar lá na época de eleição, ameaçar as pessoas, mentir, 
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fazer todo o tipo de coisa para conseguir os votos, amedrontar, para mim isso 

sim é uma vergonha, então eu acho que ao invés de vim aqui retrucar eu me 

obriguei a fazer isso, pois estava falando de mim, em vez aqui retruca o meu 

pronunciamento de puxa-saco de secretário, fala alguma coisa de útil, alguma 

coisa que faça bem para o povo. Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra 

o Vereador SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA. Cumprimentou de 

estilo, disse: Recebi na minha pasta de vereador que a liga feminina de 

combate ao câncer de Rondinha está comemorando os dez anos de atuação 

em nosso município, muitas vezes nós nos apegamos a problemas diante da 

nossa comunidade e discutimos ideias, discutimos projetos, um que é mais 

outro que é menos, um que é prejudicado ou não prejudicado, ou é 

perseguido ou não é perseguido e algumas coisas que acontecem por causa 

da política no nosso município, mas eu quero dar os parabéns para a 

presidente da liga a feminina de combate ao câncer senhora Lurdes Signor em 

nome dela todos os membros que participam da liga feminina, essa é a 

melhor política que alguém pode fazer diante de um município e de uma 

sociedade, de uma comunidade, de um país e do mundo, é de admirar o 

trabalho que essas pessoas, essas mulher fazem para a comunidade para a 

ajudar as pessoas que nas horas mais difíceis precisam de ajuda e também a 

liga precisa ser ajudada, aqui ela nos convida para participar de um teatro no 

dia dez de julho às dezenove horas no clube união de Rondinha e o valor é 

um valor simbólico de dez reais, este recurso tenho certeza que é bem usado 

para as pessoas que necessitam, então em nome da presidente Lurdes Signor 

quero dar os parabéns a todo o grupo que está empenhado neste trabalho 

social, voluntário e social para o nosso município também, não poderia deixar 

de comentar que o nosso município está passando por obras e entendo que as 
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obras que estão sendo feitas no nosso município que seria saneamento básico 

e o asfalto, são obras estas que está vindo recurso do governo federal 

diretamente de Brasília, como foi falado, tem que ir buscar, muito se foi 

buscado, muito há que se buscar, no passado a gente ia e batia nas portas e 

nem sequer recebiam a gente, quando a gente diz que lá em Brasília as portas 

estão abertas para nós vereadores do nosso município pequeno como a gente 

tem e para os prefeitos e vice-prefeitos e para quem quer que seja, para os 

presidentes de associações também, tem dinheiro sim, está sendo buscado, 

vivemos em um país que hoje não só o nosso país, mas há uma crise mundial 

e que a imprensa às vezes mostra as vezes não, mas estamos passando por 

um período de crise, mas a gente está ainda vendo obras no nosso município 

que vem do governo federal,  estranho eu como vereador primeiro ver colocar 

uma camada de asfalto por cima do calçamento que tinha e dalí uns dias ir lá 

abrir valeta, destruir aquilo que foi feito para colocar os tubos, fazer a parte 

de saneamento básico como está sendo feito, e tem que ser feito, tem, 

poderia ter percebido e ter feito este trabalho antes e não um criar tanto 

transtorno como está sendo criado no nosso município hoje. Para ter uma 

idéia a entrada principal do bairro Nossa Senhora Aparecida faz mais de 

quinze dias que está interrompida, mais de quinze dias, enquanto o grupo 

está trabalhando vão mexer em outras ruas, porque não começa em uma vai 

começa até o final e conclui a obra para não criar tanto transtorno, porque 

que o bairro tem de ficar mais de quinze dias a rua principal trancada a rua de 

acesso ao nosso bairro, sendo que lá passam os ônibus, às vans, os caros dos 

funcionários, as pessoas que transitam por ali, acho isso uma vergonha e tem 

que ser usado o dinheiro público, tem que ser usado, mas tem que se cuidar 

também da forma que a feito, garantam que se fosse no centro da cidade 
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fazia hoje, abriu uma valeta hoje amanhã mesmo já era trancada, é o que 

acontece e volta e meia critica, não é criticar é falar o que é verdade, vejo o 

grupo de funcionários varrendo diariamente a avenida principal da nossa 

cidade e enquanto as ruas do bairro ficam a ver navios, a deus dará, não só 

as ruas do bairro, outras ruas secundárias, então eu acho que nós temos que 

se preocupar com o centro da cidade, se preocupar em limpar os arredores da 

prefeitura, mas não podemos deixar de esquecer as ruas secundárias do 

nosso município que também o pessoal paga imposto e também não podemos 

esquecer de fazer a limpeza necessária no bairro nossa senhora Aparecida. 

Era isso. Meu muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDMILSON 

PEDRINI. Cumprimentou de estilo, disse: Eu gostaria de falar algo 

importante, e nós tivemos uma explanação antes da sessão da Câmara sobre 

um projeto, que eu acho muito importante do município, que é a nota fiscal 

gaúcha que visa que as pessoas adquiram produtos e serviços no município, 

isso eu acho que fecha com aquilo que nós estamos trabalhando junto com a 

CICAR para valorizar o comércio local e tenho alguns dados que eu acho bem 

importante para as pessoas saberem, cada mil reais de nota de talão do 

produtor e são tiradas no município gera trinta reais de ICMS para o 

município, cada mil reais comprado no município gera vinte e cinco reais, 

então são alguns dados que a gente muitas vezes não acompanha e aí estão 

dados importantes que cada vez mais faz com que a gente se preocupe para 

que as pessoas adquiram produtos dentro do município, porque esses 

produtos vão gerar um recurso para o município. Eu gostaria também de falar 

em um outro dado que foi levantado e que eu acho muito importante, o IPVA, 

hoje é sabido que cinqüenta por cento dos valores pagos como o IPVA voltam 

para o município, e nós temos funcionários municipais que tem os carros 
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emplacados em outros municípios, então é uma incoerência serem pagos 

pelos cofres do município e dando retorno para outro município e se vocês 

pararem para olhar não são poucos, são alguns, e a gente sabe que tem uma 

pressão para os funcionários matricular os alunos na escola municipal por 

alguns fatores, então eu acho também, já que se quer recurso para o 

município também se faça uma pressão para que os funcionários do município 

tenham os carros emplacados dentro do município, nada mais natural, que 

você é remunerado pelo município e contribua também, a não ser que alguns 

tenham, sei lá, receio de ter o carro emplacado no município de Rondinha, 

não sei por algum motivo, mas eu acho que cabe ao poder público municipal 

fazer uma campanha para que todas as pessoas emplaquem os seus carros no 

município e principalmente os funcionários públicos municipais. Era isso. Meu 

muito obrigado. Com a palavra o Vereador EDUARDO ZORZI. Cumprimentou 

de estilo, disse: Inicialmente eu gostaria de parabenizar os estados do Rio 

Grande do Sul  e de Santa Catarina que receberam o certificado de área livre 

de peste suína clássica da organização mundial da saúde animal em Paris na 

França, esta é a primeira vez que a organização reconheceu zonas e países 

líderes da doença, até então a certificação era feita para pelos próprios países 

como normas estabelecidas internamente e o Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina respondem por setenta por cento das exportações Brasileiras de 

carne suína, no estado gaúcho a cadeia movimentou mais de treze bilhões em 

dois mil e quatorze e aqui talvez as pessoas que estão me ouvindo vão pedir, 

mas por que eu vereador vem dizer isso na tribuna, eu quero enfatizar o 

trabalho que está sendo feito e desenvolvido aqui no município de Rondinha 

que atualmente ocupa a nona maior produção de suínos no estado do Rio 

Grande do Sul com mais de noventa e sete mil suínos abatidos por ano, eu 
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tenho certeza que esta certificação deve ser comemorada pelos suinocultores 

Rondinhenses, pois trará inúmeros benefícios, atualmente são trinta e dois 

produtores ligados à atividade em nosso município e outros cinco entrarão 

agora e começarão a fazer parte a partir deste ano, e mais seis produtores 

que fazem parte deste grupo de trinta e dois estão com implantação de suas 

atividades, uns já atuando e operando, outros em fase de terraplanagem de 

suas determinações. Com trabalho de incentivo e em parceria com as 

empresas do município e região, até o final do ano pretendemos aumentar em 

torno de vinte mil suínos, que além de ser uma ótima fonte de renda ao 

produtor trará um retorno significativo ao município, haja visto que o 

município além do incentivo contribui com toda a terraplanagem, o 

nivelamento do terreno e a acessibilidade, e aqui também quero aproveitar e 

agradecer o trabalho da secretaria municipal de obras e toda a equipe da 

secretaria através do secretário municipal Gabriel Pasqualli e do Oscar, 

aproveito também o meu espaço para parabenizar a Emater do nosso estado 

pelos sessenta anos de atividade, em especial o escritório municipal da Ascar 

Emater de Rondinha que no dia três de junho comemorou então sessenta 

anos de atuação e desenvolveu o primeiro café colonial no interior do nosso 

município em parceria com a secretaria de educação, assistência social, 

agricultura e o departamento ambiental. Com o trabalho consolidado a Emater 

tem levado a assistência técnica gratuita para a todos os agricultores e 

contribuído com o aumento da produção agrícola, o trabalho já sólido e fica 

aqui então os meus parabéns a toda a equipe da Ascar Emater em nome da 

Ana e estendendo os meus parabéns aos demais servidores que hoje estão 

atuando em nosso município. Aproveito também o meu espaço para 

parabenizar o jovem escritor Jonatan Di Domenico que recentemente lançou 
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um livro que conta a história dos cinquenta anos de emancipação político-

administrativa do município de Rondinha, com o título "Rondinha, Histórias e 

Memórias" e eu tive a oportunidade de participar no dia cinco de junho do 

lançamento e da sessão de autógrafos onde recebi das mãos do jovem 

escritor esta obra que tem a finalidade didática e o objetivo de atingir a todos 

os diferentes níveis de ensino e para quem gosta de história e principalmente 

para quem nasceu ou tem algum vínculo com o nosso município, está aí um 

belo trabalho escrito por este jovem escritor. Quero aproveitar também a 

oportunidade e fazer um pedido para que os munícipes Rondinhenses 

comprem no município de Rondinha, peçam a nota fiscal, hoje nós recebemos 

a orientação de um professor que se disponibilizou até de fazer uma palestra 

junto a escola Conde D´Eu, nós temos a oportunidade então de cadastrar o 

nosso CPF junto ao site do nota fiscal gaúcha, que é um site do nosso estado, 

então fica aqui o meu pedido para que todo mundo no momento que comprar 

um produto ou adotar um serviço em nosso município, peça a nota fiscal e 

cadastre seu CPF para que todos saiam ganhando. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra o Vereador RENATO LUIZ ZANATTA. 

Cumprimentou de estilo, disse: Quero agradecer ao vereador Perego que me 

chamou de experiente porque tenho mais mandato, mais anos de vereança, 

realmente ele tem razão, e quero dizer também que esses papos que ele vem 

falar aqui de casa e de isso aí, ele deveria no mínimo vir aqui agradecer em 

primeiro lugar o serviço que foi feito para ele, que o nosso município faz 

serviço e não cobra nada e quero dizer também que o meu amigo, assessor 

jurídico da câmara, mora em Rondinha com a sua mãe na casa que é dele, vai 

ser deles, é da família, Marilâine também, o vereador Zorzi a mesma coisa, eu 

moro com minha mãe e a minha família e a minha mulher, e a minha mãe não 
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tocou embora a minha mulher da casa aonde eu morro com ela, e o dia que 

nós se encontrar em algum lugar eu vou te mostrar uma casa minha e a 

minha mulher e eu não fomos tocados de casa para ir morar em outro lugar, 

esse não é papo de vereador vir aqui falar, mas também não dá para ouvir e 

ficar quieto com essas bobagens aí, não foi tocado de casa de onde eu morei, 

em morei um casa alugada e tenho a minha casa e morro com a minha mãe 

com muito prazer e não foi tocado de casa porque senão ai acabar como tem 

gente foi ter que ir embora para não comer todo o capital dos outros, e puxa 

saco, eu defendo o meu prefeito, defendo a minha administração porque está 

sendo feito obra e tem gente que tem raiva de uma administração e em oito 

anos do que o PT fez aqui em Rondinha obras, que eu me lembre uma, que 

ficou na história é a casa da cultura que está lá caindo, que não dá para subir 

cinquenta pessoas em cima porque cai, aí foi gastado mais do que foi a obra e 

está lá que é uma porcaria, e qual é o dinheiro que o PT arrumou em oito 

anos de governo federal que hoje diz que tem dinheiro, é saber ir buscar, é 

saber prefeito inteligente, que tem administração, que têm seus assessores e 

as suas secretarias que sabem fazer projetos. Vai ser feito uma contenção de 

águas dentro de poucos meses iniciada, vão dizer que é a obra federal 

também essa aí, deram uma patrola e despontaram quanto de ICMS dos 

municípios, isso não é papel de vereador, papel de vereador é fiscalizar os 

projetos, mas a gente é obrigado a vir falar, e tem muito mais, quanto 

dinheiro o PT arrumou em oito anos se sabiam ir buscar, se o roubo começou 

naquela época e hoje como é que está os roubos, é só ligar o rádio, é só ligar 

uma televisão para ver o fulano de tal a fulana de tal, está fechando o cerco, 

o cálice que eles bebiam está matando eles, o veneno que eles protestavam 

nos protestos o que seria se o PT fosse oposição no estado e no país hoje, as 
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manifestações e as graves não existiria será, é que o meu partido e os outros 

partidos são trabalhador, porque que o PT não escutam o que estão 

querendo, dividir ao Rio Grande do Sul para ver o que iria acontecer, quanto 

dinheiro sobra, primeiro nós tivemos uma palestra de um senhor, quanto 

dinheiro o Rio Grande do Sul poderia passar para os municípios sem depender 

da união, sem depender da nossa grande presidente, é fácil vir aqui falar 

porcaria, bobagem, eu puxo saco, se precisa, de uma administração que é 

exemplo e que tem que continuar e duvido, quero ter certeza, quero ver se 

tem um cara, um galo, a não ser ou para tapar buraco como aconteceu pouco 

tempo, que venha na próxima eleição da oposição a nós. Era isso. Meu muito 

obrigado. Com a palavra a Vereadora MARILÂINE DE MORAES. 

Cumprimentou de estilo, disse: Também gostaria de fazer o convite, como o 

vereador Zico falou da liga, todos os vereadores receberam o convite da liga 

para o dia dez de julho, tem uma comemoração dos dez anos de atuação em 

nosso município da liga feminina de combate ao câncer e neste dia vai ter um 

teatro "Luz e Cena" como a peça "Mulher um Musical Poético" então neste dia 

não é só para as mulheres é para toda a família e todos que puderem 

participar será em benefício a liga, que a liga a ajuda muita gente e ajudam 

bastante as pessoas da nossa comunidade, então neste dia será cobrado dez 

reais de ingresso, mas isso não quer dizer que para quem a recebe esta ajuda 

é de bom tamanho, então a dona Lurdes pediu para a gente repassar este 

convite a todos. E também vou fazer um convite para o dia a vinte e nove do 

seis que vai ter uma reunião com o pessoal da Cicar aqui na Câmara de 

Vereadores e eles estão pedindo para todos os vereadores se fazerem 

presente, dia vinte e nove do seis, segunda-feira da semana que vem as sete 

horas da noite. Também sobre a nota fiscal gaúcha a gente teve ali aquela 
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explicação sobre como funciona porque muita gente não sabia na verdade 

como que era, então assim, vamos pedir, vamos nós começar a incentivar o 

pessoal para pedir a nota e exigir que eles coloquem, em primeiro fazer o 

cadastro, e depois pedir para que eles coloquem o CPF na nota, não só para 

concorrer aos prêmios mas também para ver retorno depois que tem. Era isso 

então, meu muito obrigado. Passou-se então para a ordem do dia. 01) Projeto 

de Lei Municipal n° 32/2015 que, "Autoriza o Executivo Municipal, abrir crédito 

especial, incluir no PPA e na LDO, suplementar e dar outras providências"; 

Aprovado por unanimidade. 02) Projeto de Lei Municipal n° 34/2015 que, 

"Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com o projeto Mais 

Médicos do Brasil e dá outras providências"; Aprovado por unanimidade. 03) 

Projeto de Lei Municipal n° 35/2015 que, "Autoriza contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público"; Aprovado por unanimidade. 04) Projeto de Lei Municipal n° 36/2015 

que, "Altera dispositivos da Lei Municipal n° 2.885, de 28 de maio de 2015, 

que dispõe sobre a política do Meio Ambiente, sanções decorrentes, cria as 

taxas de serviços ambientais, institui seus valores, e dá outras providências"; 

Aprovado por unanimidade; 05) Projeto de Lei Municipal n° 37/2015 que, 

"Autoriza contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público"; Aprovado por unanimidade. 

Passou-se então para as explicações pessoais onde o vereador Junior Perego 

se pronunciou, 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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