
Estado do Espírito Santo
Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 2? — Centro — Domingos Martins — ES — CEP: 29260-000“

Caixa Postal 4? -—Telefones: (2?) 3268 —— 1413 ! 3268 — 1429 r“ 3268 — 1681 f3268 —176?
e-mail: cmdmartinstªcamaradominaosmartins.es.aov.br

Site: www.domineosmartinses.lee.br

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA NA CÁMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, EM 4 DE JUNHO 2019.

Aos quatro dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezenove, no plenário Paulo Lorenzoni,
na Câmara Municipal de Domingos Martins, sob a presidência de Diogo Endlich, realizou-se
a sétima sessão ordinária. O presidente iniciou os trabalhos desta sessão, nomeando a
vereadora Sandra Christina Neitzke como primeira secretária adoc, para fazer a chamada dos
senhores vereadores. Com a presença de treze vereadores, tendo, assim, número legal para
funcionamento dos trabalhos e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo declaro aberta
esta sessão ordinária; O presidente solicitou a secretária vereadora Sandra Christina Neitzke

para a apresentação do texto bíblico. Para apresentação do texto bíblico. O presidente saudou
todo público presente. O presidente passou para apresentação das matérias integrantes do
expediente e da ordem do dia; leitura e votação do parecer de legislação, justiça e redação
tinal projeto de lei número vinte e dois de dois mil e dezenove — de autoria do poder
executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício
financeiro de dois mil e vinte e dá outras providências. O presidente passou para o momento
da ordem do dia das matérias a serem deliberadas na ordem do dia; leitura e votação do
parecer de iegislação, justiça e redação final projeto de lei número vinte e dois de dois mil e
dezenove — de autoria do poder executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da
lei orçamentária para o exercício linanceiro de dois mil e vinte e da outras providências. Não
havendo discussão colocamos os mesmos em votação, os vereadores que aprovam
permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. O presidente encaminhou o projeto nº
22/2019 para votação em 2ª tumo que está previsto para acontecer na 10ª sessão ordinária. O
presidente passou para o momento do grande expediente, onde cada vereador poderá usar de
um tempo de dez minutos, e segundo orientação Diretora Administrativa, Legisiativa e de
Cerimonial, nesse momento só poderá ser usado para a discussão sobre a LDO, com a palavra
o vereador Heloisio Rodrigues Alves, o mesmo dispensou o uso da palavra. Com a palavra O
vereador Rogério Manzoli, o mesmo dispensou O uso da palavra. Com a palavra O vereador
Aiexandro Kill, o mesmo dispensou o uso da palavra. Com a palavra o vereador Nelson
Soares da Silva Junior, O mesmo dispensou O uso da palavra. Com a palavra O vereador Julio
Maria Christ, O mesmo dispensou O uso da palavra. Não havendo mais orador inscrito para o

grande expediente, O presidente passou para a explicação pessoal, onde cada vereador tem um
tempo de cinco minutos; com a palavra o vereador Heloisio Rodrigues Alves, o mesmo
dispensou o uso da palavra. Com a palavra o vereador Rogério Manzoli, o mesmo dispensou o
uso da palavra. Com a palavra o vereador Nelson Soares da Silva Junior, O mesmo dispensou
o uso da palavra. Com a palavra o vereador Julio Maria Christ, O mesmo dispensou o uso da
palavra. Não havendo mais orador inscrito, eneerramos es » essão às dezenove _horas e trintafr, «act/'
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e cinco minutos, E convidamos a todos para a sessão extraordinária que acontecerá dentro de
instantes. Do que constar, eu Salvador Negri Junior, servidor designado lavrei a presente ata
que após lida e achada conforme será assinada por todos vereadores presentes.

Câmara de Domingos Martins 06 de Junho de 2019.
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