
Ata nº 02/2018

Aos 22 dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, reuniram-se no Plenário Olívio
Grassi  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Seberi-RS,  os  servidores: Ionilda
Ferreira  Martins,  Camila  Studzinski  da  Silva,  Maíra  Elizabete  de  Almeida  e
Fabrício Galvão Bueno e os seguintes Edis:  Adalberto Pegoraro, Arnildo Mayer,
Anoli  Antunes  de  Oliveira,  João  dos  Santos  Lopes,  Ismael  Marcos  Karpinski,
André  Korpalski,  José  Dilson  Antoniolli  e  Anthony  dos  Reis  Moraes  sob  a
presidência do vereador  Adalberto Pegoraro. Dando início à sessão, o Presidente da
Casa, vereador Adalberto Pegoraro, pediu as bênçãos divinas para abençoar os trabalhos
da Sessão Extraordinária, foram lidas as correspondências.

Passamos então a ordem do dia: O projeto de Lei do Executivo de nº01/2018 foi
aprovado por unanimidade; O projeto de Lei do Executivo de nº011/2018 foi aprovado
por  unanimidade;  O  projeto  de  Lei  do  Executivo  de  nº012/2018  foi  aprovado  por
unanimidade;  O  projeto  de  Lei  do  Executivo  de  nº013/2018  foi  aprovado  por
unanimidade;  O  projeto  de  Lei  do  Executivo  de  nº014/2018  foi  aprovado  por
unanimidade;  O  projeto  de  Lei  do  Executivo  de  nº015/2018  foi  aprovado  por
unanimidade; O  projeto  de  Lei  do  Executivo  de  nº016/2018  foi  aprovado  por
unanimidade;  O  projeto  de  Lei  do  Executivo  de  nº017/2018  foi  aprovado  por
unanimidade;  O  projeto  de  Lei  do  Executivo  de  nº018/2018  foi  aprovado  por
unanimidade;  O  projeto  de  Lei  do  Executivo  de  nº019/2018  foi  aprovado  por
unanimidade;  O  projeto  de  Lei  do  Executivo  de  nº20/2018  foi  aprovado  por
unanimidade;

A presente Ata foi lida e aprovada ao final da sessão Legislativa.

Nada mais havendo a constar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por
encerrado os trabalhos referentes a esta sessão ordinária.

Plenário Olívio Grassi da Câmara Municipal de Vereadores, 06 de Março de 2018.

Adalberto Pegoraro                                                          João dos Santos Lopes
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores                       Primeiro Secretário


