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ATOS DA PRESIDÊNCIA 

 
ATO DA PRESIDÊNCIA 

N. 72, de 03 de Julho de 2020. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória convoca todos os 
Vereadores e Vereadora, conforme artigo 147 II, ‘a’ e artigo 148 e 
seguintes, do Regimento Interno, para comparecerem à Sessão 
Extraordinária no dia 04/07/2020, às 11H00.  

 
Considerando as atribuições do Presidente, de convocar em 
caso de urgência ou interesse público relevante, Sessões Legislativas Extraordinárias, conforme 
solicitação em requerimento escrito 
constando o período da realização da Sessão e as matérias a serem nela deliberada, conforme 
artigo 147 e seguintes; 

 
CONSIDERANDO o Projeto de Lei 112/2020 [processo nº 3104/2020] protocolado nesta data, dia 
03/07/2020, pela Prefeitura Municipal de Vitória, que “Institui auxílio emergencial municipal para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social agravada pela pandemia da doença infecciosa viral 
respiratória – COVID-19, e dá outras providências”; 
 
CONDIDERANDO, que milhares de famílias do município de Vitória estão precisando receber auxilio 
emergencial para proverem próprio sustento, tendo em vista a precariedade da renda, decorrente do 

vasto desemprego, desencadeado em função da pandemia [COVID-19]; 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais,  

 

R E S O L V E:  

Art. 1º. Convocar, em caráter extraordinário, Sessão Legislativa, na modalidade remota, no dia 

04/07/2020, às 11H00, para debate e votação do PL nº 112/2020 (Proc. 3104/2020), seu respectivo 

Pedido de Urgência e votação em Comissões, tendo em vista o relevante interesse público 

decorrente do auxilio emergencial municipal para pessoas em situação de vulnerabilidade social 

agravada pela pandemia [COVID-19]. 

Art. 2º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Câmara Municipal de Vitória, 03 de Julho de 2020. 
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Presidente 
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