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ATA DA NONA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 19 HORAS DO DIA 05 

DE NOVEMBRO DE 2019. PRESIDÊNCIA DO 

VEREADOR GERALDO SINGER.  

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 
realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito 
Santo, a Nona Sessão Extraordinária desta Casa, sob a Presidência do vereador Geraldo 
Singer. Ao dar início à Sessão Extraordinária, a presidência convidou o Vereador Miguel 
Djalma Salvalaio, para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta 
a sessão sob a proteção de Deus. Prosseguindo, a presidência solicitou ao secretário para 
efetuar a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da totalidade. Em 
seguida, a presidência convidou o nobre secretário para efetuar a leitura a leitura da Pauta 
da Ordem do Dia: Projeto de Lei n° 047/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre 
autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. A 
presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos 
legislativos, sem o intervalo regimental, sendo aprovada pelos senhores vereadores. Em 
sendo a proposta de continuidade dos trabalhos legislativos, sem o intervalo regimental, 
acatada pelo plenário, a presidência passou a deliberar a Ordem do Dia, e convidou o 
Secretário a proceder à nova chamada dos senhores vereadores, confirmando a presença 
da totalidade. A presidência solicitou e, incontinenti, submeteu à deliberação do plenário 
acerca da dispensa do(s) Parecer(es) em relação ao Projeto de Lei nº 047/2019, sendo 
aprovada pelos senhores vereadores. Por fim, a presidência submeteu à discussão e 
posterior votação o Projeto de Lei n° 047/2019, que foi aprovado por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a presente 
sessão extraordinária. 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: Claudecir Strelow, Miguel Djalma 
Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, 
Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi, Fabiano Margon e Geraldo Singer.  
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