
SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita 
Municipal em exercício de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul.  

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
  

LEI MUNICIPAL N° 600.06, 28 de março de 2006. 
 
Concede o Prêmio de Incentivo à 
Produção Agrícola, Pastoril, 
Industrial e Comercial ao Sr. Pedro 
Eugênio Gerevini. 

 
Art. 1º - É concedido o Prêmio de Incentivo à 

Produção Agrícola, Pastoril, Industrial e Comercial de Almirante 
Tamandaré do Sul, conforme prevê art. 96 da Lei Orgânica Municipal, a 
PEDRO EUGÊNIO GEREVINI, pelo destaque na diversificação e 
produção no setor industrial. 
 
    Art. 2º - A entrega dessa outorga será em Sessão 
Solene a ser realizada no dia 22 de abril do corrente, dentro das 
festividades alusivas ao aniversário do Município. 
 
    Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
  Gabinete do Prefeito, em 28 de março de 2.006. 

 
 
 

     Sandra Terezinha Sebben 
                                                                       Prefeita Municipal em exercício  
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
     Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete  
 

 



 

CURRÍCULO 

 

 

Pedro Eugênio Gerevini, nasceu em Linha 

Vitória em 25/11/1946, filho de Alfredo Hilário Gerevini e Albina 

Gerevini. 

Trabalhou como agricultor até 1973, de 1973 a 

1988 residiu no estado do Rio de Janeiro trabalhando como 

metalúrgico. A partir de 1988 voltou a residir em Linha vitória, onde 

atualmente convive com sua esposa Ronéia Chagas, e atuando 

novamente na área agrícola. 

Pedro é sócio na comunidade de Linha Vitória, 

onde muito tem colaborado, é integrante da diretoria da rede de água 

União de Linhas e também do Grupo de Bochas de Linha Vitória. 

Pedro Eugênio Gerevini gosta muito da área de 

fruticultura e vinícola. Seu trabalho é muito atuante e tem se 

destacado na área da vinicultura, nesse ano produziu 2.000 kg de uva. 

 

 

 


