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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 

19 DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, realizou-

se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espirito Santo, a Sétima 

Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a Presidência do 

vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou o Vereador Miguel Djalma Salvalaio para 

efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão sobre a 

proteção de Deus. A presidência solicitou ao primeiro secretário, Sr. Fabiano Margon, a 

proceder a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da totalidade. 

Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos. Após, a presidência 

submeteu à discussão a ata da sessão ordinária do dia doze de março de dois mil e dezenove, 

que foi aprovada por unanimidade. Não havendo oradores inscritos para fazer o uso da tribuna 

livre, na forma regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. 

Vereador Gabriel Força Silvestre: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, 

colegas de trabalho dessa Casa, secretários que se fazem presentes, comunidade que se faz 

presente. Senhor presidente, eu só vim aqui registrar, a pedido do Sindicato dos Trabalhadores 

Rural de São Roque do Canaã, sobre um evento que vai acontecer dia vinte e oito, no Cras. O 

convite do sindicato dos trabalhadores rurais, que acontecerá no auditório do Cras, no bairro 

São Roquinho, no dia vinte e oito, às quatorze horas, esclarecendo os impactos econômico e 

sociais, a retirada de direitos causados pela Medida Provisória 871/2019, e a Proposta de 

Emenda Constitucional - PEC 06/2019, que trata da revisão dos benefícios e a reforma da 

previdência. Boa noite a todos! A presidência agradeceu o convite, em nome de todos os 

vereadores, e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, e encerrou a 

presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Fabiano Margon, ______________________, 

Secretário, extraí, lavrei e assino a presente ata, junto com o Senhor Presidente. Presentes à 

sessão ordinária os seguintes vereadores: Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Olga 

Maria Dala Barba Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leronardo Casotti Peroni, 

Renato Angelo Gastaldi, Fabiano Margon e Geraldo Singer.  
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