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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIADUTOS/RS

                                                    ATA Nº 012/2021
  

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (28.06.2021), às dezenove horas (19:00h), na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Viadutos, sito à Rua Anastácio Ribeiro-84, Centro, reuniram-se os Vereadores para a instalação da Sessão Plenária Extraordinária. O Presidente da Mesa, Vereador Roberto Picolli verificando a existência do quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da Pátria Brasileira declarou aberta a Sessão Extraordinária do dia 28 de junho. Projeto de Lei nº 025/2021: Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022/2025. A palavra está a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei nº 025/2021. Peço que seja lido o Projeto de Lei nº 031/2021: Institui o Programa Municipal de Educação Fiscal no Município de Viadutos – PMEF para o ano de 2021. Eu coloco em apreciação se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei nº 031/2021. Peço que seja lido o Projeto de Lei nº 032/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Eu coloco em apreciação se algum se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei nº 032/2021. Encerro a reunião de hoje. Não havendo mais Preposições declaro encerrada a Reunião. Convoco os Senhores Vereadores para a Reunião Ordinária dia 05 de julho do corrente ano. Boa noite a todos. Obrigado.





