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

Aos dezoito 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 

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

do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o Vereador Fabiano Margon 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 à 

chamada dos senhores vereadores, verificando a presença da maioria, e as ausências dos 

vereadores Gabriel Força Silvestre e Leonardo Casotti Peroni. Havendo quórum, a presidência 

declarou abertos os trabalhos legislativos e, incontinenti, submeteu à discussão a ata da sessão 

ordinária do dia onze de junho de dois mil e dezenove, que foi aprovada por todos os nobres edis 

ora presentes. Posteriormente, a presidência solicitou ao nobre secretário a proceder à leitura do 

expediente e da pauta da ordem do dia. Requerimento nº 029/2019, subscrito por todos os 

senhores vereadores, 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 informações relativas à atuação da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, conforme segue: Relação com o quantitativo de máquinas de 

propriedade do Município envolvendo carregadeira, niveladora, retroescavadeira, trator de pneu, 

caminhão e veículos de pequeno porte, com a respectiva quilometragem, registro do horímetro e 

as condições encontradas em 2017 e na presente data; Demonstrativos da quantidade de horas 

de máquinas locadas com a indicação da Empresa contratada, da modalidade de licitação e do 

valor da locação, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019; Demonstrativo com os tipos de 

serviços executados pelas máquinas locadas e de propriedade do Município, com os respectivos 

valores da hora trabalhada, bem como a relação dos produtores atendidos, referentes aos anos 

de 2017, 2018 e 2019; e Relação de despesas com as máquinas de propriedade do Município, 

referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, relativas aos serviços de manutenção com as 

respectivas notas fiscais, indicando os valores gastos, nome e local da empresa prestadora dos 

serviços; e  Requerimento nº 032/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, após 

deliberação do plenário, seja encaminhado por intermédio de Vossa Excelência, com a máxima 

urgência que o caso requer, à Secretaria Municipal de Obras um estudo na localidade de Agrovila 

de Santa Júlia – Município de São Roque do Canaã-ES, para uma possível recuperação do 

sistema de iluminação pública (troca das atuais luminárias por uma de maior potência), uma vez 

que as atuais não estão atendendo as necessidades da população. Em seguida, a presidência 

submeteu à discussão e posterior votação, de forma alternada, os requerimentos de nºs 

029/2019 e 032/2019, sendo ambos aprovados pelos senhores vereadores. Não havendo 

oradores inscritos para fazer o uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou a 

palavra aos senhores vereadores, não havendo o pronunciamento de nenhum parlamentar. 
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Prosseguindo os trabalhos, a presidência, em nome da Mesa Diretora, manifestou votos de 

profundo pesar pelo falecimento do ex vereador da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, 

Sr. Jocimar Pedro Forza. Não havendo mais nada 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: Miguel Djalma 

Salvalaio, Fabiano Margon, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gilmar Meireles, Claudecir Strelow, 

Geraldo Singer e Renato Angelo Gastaldi. 

 

                                                                 

 

                                                                Geraldo Singer 

Presidente 

 


