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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 04 DE 
JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos quatro dias do mês de junho 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 Sétima 

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

Vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou o Vereador Gilmar Meireles 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 Claudecir Strelow, a proceder à nova 

chamada dos senhores vereadores, verificando a presença da maioria, ausente a Vereadora 

Olga Maria Dala Barba Simonelli. Havendo quorum, a presidência declarou abertos os trabalhos 

legislativos e, incontinenti, submeteu à discussão a ata da sessão ordinária do dia vinte e oito de 

maio de dois mil e dezenove, que foi aprovada por todos os nobres vereadores edis ora 

presentes. A presidência solicitou ao nobre secretário a proceder à leitura do expediente e da 

pauta da ordem do dia, a saber: Projeto de Lei nº 017/2019, de autoria do Poder Executivo, 

Dispõe sobre a criação do “Junho Verde” no município de São Roque do Canaã, para fins de 

conscientização e prática de ações sustentáveis em prol do meio ambiente; A Comissão 

Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina por sua aprovação; A Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento opina por sua aprovação; Projeto de Lei nº 018/2019, de 

autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, Institui o Dia Municipal do Rock And Roll, no âmbito 

do Município de São Roque do Canaã e dá outras providências; A Comissão Permanente de 

Legislação, Justiça e Redação Final opina por sua aprovação; Projeto de Lei nº 022/2019, 

de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências; e Requerimento nº 031/2019, de 

autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado 

ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a relação de todos os servidores lotados em 

cada secretaria, até o dia 30/04/2019, cuja relação deve discriminar: o nome completo do 

servidor, matrícula, modalidade de contratação por cargo (se em comissão, se efetivo e se 

contratado). Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, 

a presidência passou a palavra aos senhores vereadores, não havendo o pronunciamento de 

nenhum parlamentar. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos 

e encerrou a presente sessão extraordinária. Para constar, eu, Claudecir Strelow, 

______________________, Secretário , extraí, lavrei e assino a presente ata junto com o Senhor 

Presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Claudecir Strelow, Geraldo 

Singer, Leonardo Casotti Peroni, Gabriel Força Silvestre, Fabiano Margon, Gilmar Meireles, 

Miguel Djalma Salvalaio e Renato Angelo Gastaldi. 
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