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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 10H30MN DO DIA 31 DE 
JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, e trinta 

minutos, realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espirito 

Santo, a primeira sessão Extraordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura 

sob a Presidência do vereador Geraldo Singer. Havendo numero legal, a Presidência deu inicio 

aos trabalhos legislativos, e solicitou ao secretário que fosse feita a chamada dos senhores 

vereadores verificando a presença da totalidade. Na sequência a Presidência convidou o 

Vereador Gilmar Meireles para efetuar a leitura de um trecho Bíblico, declarando, em seguida, 

aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Em seguida, a Presidência colocou em discursão a 

ata da sessão ordinária do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e dezoito, que foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida, a Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura da 

Pauta da Ordem do Dia. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 004/2019, de autoria do 

Poder Executivo, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 

outras providências. Prosseguindo com trabalhos legislativos, a Presidência solicitou e, 

incontinenti, submeteu à deliberação do plenário acerca da dispensa dos pareceres das 

comissões permanentes, em relação ao Projeto de Lei 004/2019, nos termos do que 

estabelece o artigo 76 do regimento interno desta casa, bem como a continuidade dos trabalhos 

legislativos sem a necessidade de intervalo regimental, sendo ambas as solicitações 

prontamente acatadas pelo plenário desta Casa. Na sequência, a Presidência prosseguiu os 

trabalhos sem o intervalo regimental e deliberou a ordem do dia, e convidou o nobre secretário 

a proceder à nova chamada aos senhores vereadores, confirmando a presença da totalidade. 

Em seguida, a presidência submeteu o Projeto de Lei nº. 004/2019 à discussão, e posterior 

votação, sendo a matéria aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a 

presidência agradeceu a presença de todos, e convidou os senhores vereadores para a 

primeira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da sexta legislatura, que realizar-se-á 

na próxima terça-feira, dia 05 de fevereiro de 2019, às 18 horas, neste plenário, encerrando a 

presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Fabiano Margon, ______________________, 

Secretário, extraí, lavrei e assino a presente ata junto com o Senhor Presidente. Presentes à 

Sessão Extraordinária os seguintes vereadores: Miguel Djalma Salvalaio, Fabiano Margon, 

Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria 

Dala Barba Simonelli, Renato Angelo Gastaldi e Claudecir Strelow. 
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