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EDITAL Nº 06/2018 

 
CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal apresentou Projeto de Lei alterando a 

Lei de nº 884/2018, que trata do abono natalino aos servidores da Prefeitura 

Municipal; CONSIDERANDO que a alteração visa a contemplar servidores que 

estão cedidos a outros órgãos e poderes em atuação no Município de Laranja da 

Terra; CONSIDERANDO que o Prefeito expediu Decreto entabulando o valor de R$ 

500,00 de abono e que a data de pagamento será 22/12/2018 (sábado); 

CONSIDERANDO que o tempo é exíguo para a contemplação dos servidores e na 

proximidade com o Natal; CONSIDERANDO que é prerrogativa do Presidente da 

Câmara convocar sessão extraordinária; CONSIDERANDO que as Comissões não 

foram eleitas na Sessão Solene do dia 15/12/2018, dentre outros motivos, pela 

exaltação de ânimos e esvaziamento de plenário, com a tensão do momento; 

CONSIDERANDO que a Mesa e as Comissões são órgãos independentes e uma 

eleição em nada atrapalha a outra; CONSIDERANDO que não há prejuízo a 

ausência de eleição de comissões, especialmente, porque só irão se reunir a partir 

de fevereiro de 2019, salvo se houver sessão extraordinária, o que aconteceria no 

ano de 2019 e que inexistiria qualquer problema na sua eleição no dia da sessão:  

 

RESOLVE 

 
CONVOCAR sessão extraordinária para o dia 21 de dezembro de 2018, às 

17h00min para deliberar os seguintes assuntos: 

a) Votação do Projeto de Lei de nº 42/2018; 

b) Eleição das Comissões Permanentes para o biênio de 2019/2020. 

*As inscrições dos vereadores para as comissões poderão ocorrer até o início da 

sessão dada a multiplicidade de candidaturas e composições possíveis. 

 

Laranja da Terra/ES, 20 de dezembro de 2018. 

 

GILSON GOMES FILHO 

Presidente da Câmara Municipal 


