
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 07 DE FEVEREIRO  DE 2023. 

 

Aos sete  dias do mês de fevereiro  do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se 
no Plenário da Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Extraordinária n° 
01 de 2023, sob a Presidência do Vereador Cidnei Tibolla. O Presidente solicitou a 
Diretora para que verificasse a presença dos Vereadores e sobre a existência de quórum, 
houve quórum suficiente para as deliberações. Invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária. No expediente foi feita a leitura da 
convocação da sessão extraordinária e narrada a pauta do dia. Projeto de lei 01/2023, 
autoriza a contratação de 03  atendentes de Creche, em caráter temporário e emergencial 
e outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 02/2023 dispõe sobre 
incentivo cultural mediante custeio direto de despesas e da outras providências, 
aprovado por unanimidade. Projeto de lei 03/2023,Cria cargos de recreacionista para 
educação e da outras providências, aprovado por unanimidade. Não mais nada a tratar o 
presidente declarou encerrada a Sessão Extraordinária.  
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