
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO, RS. 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quarenta 

e cinco minutos, no plenário da Câmara Municipal de vereadores, realizou-se a quinquagésima 

septuagésima quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Dom Feliciano, 

RS. Iniciando os trabalhos o Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, invocando a 

proteção de Deus, deu por aberto os trabalhos e perguntou se todos os Senhores e Senhoras 

Vereadores possuíam copia da ata da sessão do dia dezenove de novembro, os quais 

confirmaram que sim, logo a seguir o presidente colocou ata em discussão a qual foi votada e 

aprovada por unanimidade. Logo a seguir determinou que fosse lido o projeto de lei de 

número oitenta e seis de dois mil e dezoito, o qual foi discutido votado e aprovado por 

unanimidade, logo a seguir foi votado e aprovado a Indicação de número vinte e oito de dois 

mil e dezoito de autoria do Vereador Professor Cacau, bem como a Indicação de número vinte 

e nove de dois mil e dezoito, de autoria do Senhor Vereador Celso Jeske, a qual foi votada e 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, como não houve Grande Expediente, o 

Senhor Presidente com base no Artigo Trinta e Um da Lei Orgânica do Município e do Artigo 

cento e dois do Regimento Interno, convocou os Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras 

para uma sessão extraordinária que será realizada ás nove horas do próximo dia dez de 

dezembro do corrente ano, no Plenário da Câmara Municipal, para deliberar sobre os Projetos 

de Leis de números, Oitenta e Oito; Oitenta e Nove; Noventa; Noventa e Um e Noventa e 

Cinco, todos do ano de Dois mil e Dezoito de Origem do Poder Executivo Municipal. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente 

ata, que depois de lida discutida e aprovada vai assinada pelo Presidente e pela Secretária. 

Sala das sessões aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. 
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