
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

Biênio 2019/2020 
Sala das Sessões 

Ata da Primeira Sessão Extraordinária da Nona Legislatura da Câmara Municipal de 
Marilândia - dia 13 de abril de 2020. 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Câmara Municipal de 
Marilândia, sob a presidência do Vereador Paulo Costa e presentes os vereadores Adilson 
Reggiani, Douglas Badiani, Evandro Vermelho, Ivaldo da Silva, Jocimar Rodrigues Santana, 
Paulo Costa, Renato Meneghini, Silvano José Dondoni e Suzi Ever Lorenzoni. O presidente, 
de acordo com a Resolução nQ 61, solicitou o vereador Adilson Reggiani para pronunciar a 
citação Bíblica: "Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis e me envolvereis na 
alegria de minha salvação." (salmos 31, 7). Em seguida, o Presidente solicitou ao Secretário 
Adilson Reggiani para que procedesse a chamada nominal dos Vereadores, estando 
presentes todos os vereadores e tendo em vista haver número legal de vereadores 
conforme exigência do artigo 170 do Regimento Interno. O Presidente declarou aberta a 
sessão que é composta apenas pela ordem do dia. Ordem do Dia: O Presidente colocou em 
única discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020 - com parecer da 
Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização e Aplicação da Lei 
Orçamentária, que aprova a "Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017 
(Prefeito) - Prefeitura Municipal de Marilândia - de responsabilidade do Senhor Geder 
Camata. Opinam pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS. O Presidente solicitou para que cada 
vereador se manifestasse pela aprovação ou rejeição do Projeto de Decreto Legislativo nQ 

001/2020, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o Presidente suspendeu a 
sessão por cinco minutos para a confecção da ata desta sessão. Ao retornar, o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretário, Adilson Reggiani, para que procedesse a leitura da mesma. 
Após a leitura da ata da Primeira Sessão Extraordinária, o Presidente Sr. Paulo Costa colocou 
em única discussão e votação a Ata, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Do que, para constar, Adilson 
Reggiani, Primeiro Secretário da Mesa, lavrou a presente ata que seguirá assinada por todos 
os Vereadores R esentes. 
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