ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

CÂMARA MUNICIPAL
Aprovado em 18 de dezembro de 2018.
_______________________________
Presidente

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e
dezoito, às dezessete horas, realizou-se a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Venda Nova do
Imigrante - ES, sob a Presidência do Vereador José Luiz Pimenta de Souza. O Senhor Presidente, após verificar
a presença de todos os vereadores, declarou aberta a sessão, e, sob a proteção de Deus e em nome da
comunidade, iniciou os trabalhos. O Senhor Presidente convidou o Vereador Gilberto Bravim Zanoli, para
proceder a leitura do Evangelho de São Lucas, Capítulo 03, Versículos 10 a 18, da Bíblia Sagrada e pediu
que todos ficassem de pé para ouvir à leitura. Em seguida, o Senhor Presidente convocou o Secretário,
nomeado “ad hoc”, servidor Alextivane C. Venturim, para proceder à leitura do Ato da Presidência nº
09/2018, que dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora, da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, para
o Exercício do 2º Biênio, 2019/2020. Em seguida, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA,
observando o Art.161 do Regimento Interno, e passou para discussão e votação das matérias inseridas na pauta:
Projeto de Lei nº 030/2018, conforme emendado, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a
receita e fixa a despesa do Município de Venda Nova do Imigrante para o exercício de 2019; Projeto de
Lei nº 041/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei nº 1.268, de 30 de outubro de
2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, para o período de 2018 a 2021. Em seguida, o senhor
presidente colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 041/2018, e não havendo manifestação dos
vereadores, colocou em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente
colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 030/2018, conforme emendado, e não havendo
manifestação dos vereadores, colocou em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo
mais nada a ser tratado, o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às dezessete horas e dez minutos, e
para constar nos anais desta Casa de Leis, eu, Gabriel Vilastre, lavrei a presente ata, que, após ser devidamente
divulgada, achada conforme e aprovada, vai assinada pelo Presidente, pelos Secretários e pelos demais
Vereadores presentes nesta Sessão desta Casa de Leis.
JOSÉ LUIZ PIMENTA DE SOUSA – Presidente.
GILBERTO BRAVIM ZANOLI –
MARCO ANTONIO GRILLO – Vice-Presidente
MARCO ANTONIO T. NASCIMENTO –
FRANCISCO CARLOS FOLETTO – 1º Secretário
NEUCIMAR BARBOSA SILVA –
ADRIANA APARECIDA ULIANA – 2ª Secretária.
TIAGO ALTOÉ –
DOMINGOS SAVIO FILETE –
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, aos dezessete
dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito.
ATA FINALIZADA EM
18 de dezembro de 2018.
________________________
Gabriel Vilastre

