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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 

28 DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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 Décima 

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

presidência do Vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala 

Barba Simonelli para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a 

sessão sob a proteção de Deus. Em seguida, a presidência solicitou ao secretário, Vereador 

Fabiano Margon, a proceder a chamada dos senhores vereadores, verificando a presença da 

maioria, e a ausência dos vereadores Claudecir Strelow e Miguel Djalma Salvalaio. Havendo 

quorum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos e, incontinenti, submeteu à 

discussão a ata da sessão ordinária do dia vinte e um de maio de dois mil e dezenove, que foi 

aprovada por todos os nobres vereadores ora presentes. Posteriormente, a presidência solicitou 

ao nobre secretário a proceder a leitura do expediente e da pauta da ordem do dia. Havendo 

orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou a 

palavra ao inscrito, Sr. Marcos Antonio Wolkart – Assunto: Atividades em curso e a serem 

desenvolvidas pela secretaria municipal de Educação. Boa noite, Sr. Presidente, as pessoas 

que se fazem presentes nessa Casa de Leis, os demais vereadores, e a todos. De início, quero 

deixar aqui meus pedidos de desculpas, em relação ao evento que aconteceu aqui semana 

passada, com relação ao evento do seminário de educação. E, por uma falha da secretaria de 

Educação, o convite não chegou até aqui na câmara. Com isso, nos trouxemos o evento aqui 

para o clube ABC, e reunimos todos os professores. Como o município de São Roque do 

Canaã fez adesão ao pacto pela aprendizagem, e o Estado tem nos dados várias coisas, então, 

esse ano nos abriram também para os professores estaduais. Tivemos uma falha na equipe, 

mais eu quero lembrar que nós teremos mais eventos, e volto a lembrar e me desculpar para 

que jamais possa acontecer isso novamente. Eu vou cuidar pessoalmente dessa questão do 

convite para  que essa Casa de Leis seja convidada para todos os eventos. Então, a secretaria 

de Educação, mais uma vez, reforça as coisas dão certo com todos os atores que compõe o 

Poder Público. Não é apenas uma ação da secretaria, ela depende da participação das outras 

secretarias, do apoio do gabine e também da câmara, que se coloca como parceira com a 

educação. Tivemos aqui os projetos de lei para autorizar recursos, para fazer a reforma e 

ampliação do Josefir e da EMEI Santa Júlia, e vocês, prontamente, entraram em ação. E se as 

coisas deram certo, é porque todos se comprometeram, todos quiseram que aquele evento de 

fato fosse feito de forma satisfatória. Então, parabeniza as ações do Governo do Estado para 

com São Roque do Canaã. Não é apenas para a secretaria de Educação, mas para todos os 

que ajudaram. Então, a gente torce para que os próximos eventos vocês estejam presentes 

conosco. Boa noite! Meu muito obrigado a cada um de vocês! Após, a presidência passou a 

palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Quero cumprimentar a Mesa, 

colegas dessa Casa De Leis, colegas vereadores e a todos os presentes, meu boa noite a 
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todos! Quero primeiro parabenizar pela forma que está sendo conduzida a educação em nosso 

município, Marcos. Hoje a educação é a base de tudo. Também gostaria que fosse levado para 

o Executivo uma data, que é muito especial, em consideração ao nosso município, um projeto 

de lei que foi criado de nossa autoria, onde no dia vinte e oito de julho seja comemorado o dia 

do produtor rural em nosso município. Hoje, como nós sabemos, a maioria dos nossos 

vereadores é um produtor, e essa data não pode passar em branco. Então, que leve essa 

sugestão ao Executivo, e que essa semana seja lembrada como a semana de comemoração ao 

dia do produtor rural. Então, que essa data entre no calendário de nossa municipalidade. Meu 

boa noite a todos! Nada mais havendo a tratar, a presidência 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: Geraldo Singer, 

Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Fabiano 

Margon, Gilmar Meireles e Renato Angelo Gastaldi. 
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