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ATA DA VIGESÍMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 23 

DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA 

DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 Vigésima 

Quarta 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. Prosseguindo, 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 dezesseis de julho de dois mil 

e dezenove, que foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, a presidência solicitou ao nobre 

secretário a proceder a leitura do expediente e da pauta da ordem do dia. 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. A Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento opina por sua aprovação, com as Emendas Modificativas 

de nºs 004/2019, 005/2019, 006/2019 e 007/2019, e Emenda Aditiva nº 002/2019. Emenda 

Modificativa nº 003/2019, de autoria dos Vereadores Gabriel Força Silvestre, Miguel Djalma 

Salvalaio e Renato Angelo Gastaldi, Modifica a redação do inciso IV, do artigo 20, do Projeto de 

Lei nº 022/2019; Emenda Modificativa nº 004/2019, de autoria dos Vereadores Gilmar Meireles 

e Olga Maria Dala Barba Simonelli, Modifica a redação do artigo 20, do Projeto de Lei nº 

022/2019; Emenda Modificativa nº 005/2019, de autoria dos membros da Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento, Modifica a redação do artigo 48, do Projeto de Lei nº 

022/2019; Emenda Modificativa nº 006/2019, de autoria dos membros da Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento, Modifica a redação do caput do artigo 2º, do Projeto de 

Lei nº 022/2019; Emenda Aditiva nº 002/2019, de autoria dos membros da Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento, Acrescenta parágrafo ao artigo 2º, do Projeto de Lei nº 

022/2019, de iniciativa do Poder Executivo Municipal; Emenda Modificativa nº 007/2019, de 

autoria dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Modifica a redação do 

artigo 7º, do Projeto de Lei nº 022/2019; e Requerimento nº 036/2019, de autoria do Vereador 

Gilmar Meireles e outros, solicitando ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de São 

Roque do Canaã, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, solicitando explicações quanto às inconformidades encontradas no 

quadro de servidores do Executivo Municipal, com base nas informações extraídas do Portal da 

Transparência, para os cargos relacionados, pois os mesmos se encontram com saldos 

negativos de vagas. A presidência submeteu o requerimento nº 036/2019 à discussão e posterior 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Havendo oradores inscritos para fazer o uso da 

tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou a palavra à inscrita, Sra. Jessica Tardin 

Vago – Assunto: Atendimento de Fisioterapia na Secretaria Municipal de Saúde, observando a 
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ausência da oradora. Em seguida, passou a palavra ao inscrito, Sr. Carlos Cleris Tonini – 

Assunto: Esportes. Sr. Carlos Cleris Tonini: Boa noite a todos! Em primeiro lugar, eu quero 

agradecer a Deus pela oportunidade, quero saudar o presidente desta Casa, saudar o primeiro 

secretário e todos aqui presentes. O assunto que me traz  aqui são as crianças do sub-15 do Vila 

Verde, que foram vice campeãs do Centro Serrano. Isso, para a Associação Atlética Vila Verde é 

um orgulho, a qual eu faço parte. Quero aqui parabenizar essas crianças, que mostraram o seu 

potencial e também parabenizar os pais dessas crianças. Muitos desses pais já jogaram futebol 

em São Roque, mas não tiveram oportunidade de pisar nesse gramado, pisar em um campo 

oficial, no campo da estrutura do Kleber Andrade. É um campo que hoje está passando por 

pesquisas para receber jogos mundiais, e é um espetáculo! Eu vi a alegria daquelas crianças. 

Então, quero parabenizar essas crianças, parabenizar a técnica que foi Andressa Guerini, que 

sem você, essas crianças não iam tão longe, e sabemos do seu potencial, até onde você os 

levou. Também parabenizar o Leandro, que foi ele que inscreveu os meninos na copinha. Então, 

fica aqui o meu agradecimento a vocês, em nome da Associação Atlética Vila Verde. Agradecer 

aos pais dessas crianças, por terem acompanhado essas crianças o tempo todo. Também quero 

agradecer à secretaria de Educação, que foi a qual disponibilizou o transporte para que nós 

fóssemos até o campo do Kleber Andrade, no último jogo, onde eles foram disputar a final, mas 

perderam, e ficaram em segundo. Quero parabenizar novamente Andressa, por ter se 

empenhado, se agarrado à nossa Associação, porque nós pegamos essa Associação tão 

tumultuada, e hoje, está legalizada, e você se agarrou. Quero agradecer a todos os membros 

dessa Associação, mas, em primeiro lugar, Jucélia, foi a cabeça disso tudo. Agora, também 

quero falar um pouquinho da Vila Espanhola. Quando falo da Vila Espanhola, eu lembro lá de 

2013, sempre me lembro daquele sonho, de ter uma quadra lá. 2013 teve eleição para 

presidente, deputado federal e deputado estadual. Nós tínhamos o deputado Gilson Amaro, mas 

não era aquilo que eu queria, que eu achava que não ia fazer o que eu queria. Então, eu escolhi 

uma excelente pessoa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem compromisso, e ele tem 

sempre o costume de falar. Eu não faço promessa, eu faço compromisso! Hoje ele é prefeito de 

Vila Velha. Na época, eu cheguei para o Max e falei que tinha um sonho, eu queria uma quadra 

de esporte. Então, eu falei com ele, eu faço campanha de graça pra você em São Roque. Você 

ganhando, você me passa uma Emenda para que eu possa fazer uma quadra na Vila Espanhola. 

Ele falou fechado, Carlos! Fecho com você na hora. Aí, eu falei com ele. Eu queria que você 

fosse falar com o povo. Aí, eu fui e marquei com o pessoal da Vila Espanhola, e ainda tive a 

honra de receber uma pessoa como o Max filho na minha Casa, tomar café na minha mesa. 

Quando foi à tarde, fomos até a Vila Espanhola, lá ele fez compromisso com esse pessoal, o 

tempo passou, e, no finalzinho de 2014, eu recebi uma carta de Brasília, do gabinete do Max 

filho, está aqui para quem quiser ler, a emenda para esse bairro da Vila Espanhola. Quando eu 

recebi essa carta, eu fiquei louco, eu tinha realizado meu sonho, peguei e corri no gabinete do 

prefeito da época. Falei, o deputado empenhou quinhentos mil para nós trabalharmos uma 

quadra na Vila Espanhola. Cheguei e fui recebido com um banho de água fria, no qual ele disse 

com essas palavras que vou dizer as mesmas palavras que o prefeito me disse, na época. Não é 

assim como você pensa. Eu tenho emenda ainda, desde a época do Dim Roldi, que eu não 

consegui trabalhar com elas ainda. Emenda não é assim do jeito que você pensa.  Fui embora 
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triste, mas cheguei em casa, peguei o telefone e liguei para o Max. Falei Max, eu tive com o 

prefeito e aí eu contei o que ele me falou. Aí, o Max me disse que não é do jeito que ele estava 

falando, que ela poderia sim ser trabalhada em 2016. Então, sabendo que ela poderia sim ser 

trabalhada, eu continuei cobrando. Quando começou a política novamente, eu falei, eu vou dar 

outra cartada. Sentei com o prefeito hoje atual, Prefeito Rubens Casotti, falei para ele, Rubens eu 

não largo meu partido no qual eu sou presidente, eu faço compromisso, peço voto para você, e 

voto em você! Eu só quero que você conclua essa emenda, que eu tenho disponível para Vila 

Espanhola. E ele me disse, vai ser um orgulho Carlos, trabalhar essa emenda sua. Então, quero 

deixar o meu agradecimento a esse prefeito. Obrigado Rubens, por honrar a palavra no qual você 

teve comigo, cumpriu comigo, e hoje está lá, tá toda pronta e já está no piso. Então, eu quero 

dizer: Obrigado Rubens, obrigado secretário Gabriel Milli, é desse jeito que você faz política, feita 

com palavras e com compromisso com aquelas pessoas que mais necessitam. Então, aqui fica o 

meu agradecimento ao presidente, e desculpa por ter me estendido muito. Boa noite a todos 

vocês. A presidência fez ao Sr. Carlos Cleris Tonini um convite para participar da próxima sessão 

ordinária, no dia 6 de agosto, ocasião em que será feita uma moção de congratulações aos 

atletas e comissão técnica, da Associação Atlética Vila Verde, do Município de São Roque do 

Canaã, pela conquista do Vice-Campeonato de Futebol da Liga Serrana de Futebol Infantil. Em 

seguida, a presidência passou a palavra ao próximo inscrito, Sr. Adeulzir Ferreira – Assunto: 

Galerias entupidas e depósito de lixo no Bairro Nossa Senhora das Graças. Sr. Adeulzir 

Ferreira: Boa noite, Presidente! Mesa Diretora, e secretários que se fazem presente. Hoje eu 

quero falar e agradecer vocês vereadores, que o dia que eu procurei essa Casa para falar a 

situação do lixo do nosso bairro, todos vocês assinaram. Agora, eu quero perguntar a vocês: Foi 

executado? Não, não foi executado, e eu não posso agradecer essa administração da mesma 

maneira que o Carlinho agradeceu. Eu só tenho a criticar. O lixo continua da mesma maneira, e 

eu agradeço a vocês vereadores, pelo trabalho de vocês. Mas eu gostaria que vocês subissem 

no nosso bairro, que está abandonado pela administração, e mostrassem que vocês estão 

olhando e cobrando por aquele bairro. E nada está sendo feito pela administração. Hoje, no 

nosso bairro, só existe um varredor de rua, mais nada! Se chover é problema, galerias entupidas, 

lixos nas ruas e ninguém faz nada. Quando chega à época da política, todo mundo lembra que lá 

tem um bairro, para ir lá pedir o voto. Então, eu estou aqui pedindo pra vocês vereadores, para 

que veja a situação que é lá no bairro. Então, vereadores, eu vou ficar com muito orgulho, se 

vocês vereadores subirem lá no nosso bairro, e fizerem uma reunião com o nosso povo. Eu acho 

uma injustiça grande, meter o pau no vereador, mas por que não falar a realidade que está 

acontecendo. A realidade que está acontecendo, vocês vereadores tem que mostrar para a 

população. Ela poderia hoje estar cobrando de vocês, mas não está. Então, vamos fazer uma 

reunião. Cobrar eu vou estar sempre cobrando para o meu bairro, e não quero saber se eu votei 

em Rubens, no Pedro, ou fulano. Muito boa noite a todos! Obrigado! Dando prosseguimento aos 

trabalhos legislativos desta Casa, a presidência passou a palavra ao último orador inscrito, Sr 

Erivaldo Leite Oliveira – Assunto: Políticas públicas: Saúde, Educação e Meio Ambiente, 

observando a ausência do orador. A presidência franqueou a palavra aos senhores Vereadores. 

Vereador Gabriel Força Silvestre. Boa noite a todos! eu queria parabenizar a fala do ex-

vereador Carlinhos, também parabenizá-lo pelo incentivo ao esporte no município, pela 
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valorização e reconhecimento dos jovens do bairro dele. Eu acho muito interessante. Quero 

também parabenizar essa iniciativa que você teve quando foi vereador, de estar pensando no 

município e não ficar pensando nas pequenezas da política do dia a dia. Você podia muito bem 

fazer um acordo com o prefeito, ou com deputado, mas você preferiu trabalhar de graça, e levar 

uma quadra para o bairro onde você reside, onde você conhece as pessoas, e tem influência. 

Agora, eu vou entrar no mérito das matérias que vão ser votadas hoje. A primeira é a emenda 

aditiva 002. Essa daí, eu sugiro os colegas vereadores a rejeição, porque se votar a favor 

também não faz diferença, ela só muda a redação, mas a essência permanece a mesma. Peço a 

gentileza dos nobres vereadores a votar na emenda proposta por mim, pelo Vereador Miguel, e 

pelo Vereador Renato, de 12,5 % (doze e meio por cento), porque eu já vim nessa Tribuna e 

defendi 5% (cinco por cento), depois eu vi que 5% (cinco por cento) é insuficiente. Depois eu vi 

que 5% (cinco por cento), você tem que estar toda semana aqui fazendo extraordinária para 

votar. Eu estou aqui defendendo 12,5% (doze e meio por cento), não é porque eu quero agradar 

prefeito, é porque outro dia teve uma sessão extraordinária, e o Vereador Gilmar é prova disso, 

quase não teve quorum, e sabe qual era o valor a ser votado? Eram dois milhões. Aí se falta um 

vereador aquele dia não ia ter. Então, temos que ser coerentes. Então, eu peço os votos de 

vocês para minha emenda de 12,5% (doze e meio por cento) nesse sentido. Outro ponto, outra 

emenda que foi feita, que é a emenda 006 que aumenta o repasse para câmara em 7%, no que 

na verdade não é 7%, se você pega o orçamento vai para 13,28%, em valores, a câmara 

passaria a ganhar em vez de 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil por ano), e 

ganharia mais duzentos e seis mil setecentos e sessenta e três reais. Aí eu pergunto assim, eu 

gostaria de votar a favor dessa emenda, mas me explique uma coisa, se todos os anos nós 

devolvemos 150, 130 até 170 mil, porque aumentar o repasse para câmara, o que justifica o 

aumento no repasse, para garantir privilégios para vereadores. Gente, se hoje o Brasil está em 

crise, se todo mundo discute, e fala que político tem muito privilégio, a gente vai aumentar mais 

ainda o privilégio, o povo vai ver isso aqui, muito cuidado. Outro ponto seria a emenda 007, está 

aqui na justificativa, vou ler aqui para vocês. De acordo com a resolução 045, que alterou a 

redação do Inciso IV, no artigo 32 da Resolução 015/98, o prazo de encaminhamento da 

proposta é até 30 de setembro, aí olha o detalhe, sendo que na hipótese de não aprovação pelo 

plenário, deve prevalecer a proposta elaborada pela Mesa. Ou seja, vai sair de nove vereadores, 

para quatro decidir. Vereadores que propuseram isso aqui avaliem com cautela, esse é o meu 

pedido. Boa noite a todos! Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Boa noite a todos! Quero 

cumprimentar a Mesa Diretora, funcionários dessa Casa, ex-vereadores, secretários, chefe de 

gabinete, representantes das associações e do município. Primeiro, quero parabenizar o que 

você falou Carlinhos. Fico vendo, às vezes, a Andressa com essa meninada, como esse trabalho 

voluntário maravilhoso que você faz com essas crianças. Parabéns! Continue nessa luta. Nas 

questões das votações, que nós temos aqui hoje, eu vou falar algumas que o Gabriel já falou 

também, eu também voto pela rejeição da emenda 002, ela não muda nada, ela só muda as 

palavras e não há alterações no caput do artigo. A emenda modificativa 003, nós colocamos para 

12,5% (doze e meio por cento) a mesma que está esse ano, porque com 12,5% (doze e meio por 

cento) já tivemos cinco extraordinárias para votar. Imagina só com 5% (cinco por cento), e é 

como o Gabriel falou, eu sei que todo mundo trabalha e tem seus compromissos. Então, se for 
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com 5% (cinco por cento), vamos ter que vir muito mais. Eu, para mim, não tem problema, eu 

sou aposentado, eu posso vim votar aqui tranquilamente. Então, vamos pensar na hora de votar. 

A 004 tem a exclusão de todos os incisos do artigo 20, o caput do artigo ela altera tudo e isso 

pode prejudicar. A emenda 005, eu voto pela rejeição, eles estão excluindo o parágrafo único do 

artigo que a emenda modifica. A emenda nº 006 é sobre o repasse de 17% (dezessete por cento) 

a mais para o ano de 2020. Porque aumentar, se  estamos aqui pedindo melhorias, porque não 

cumprir o orçamento que está, queremos melhoria para saúde, para educação, para o povo, não 

sei quanto que vai ser devolvido, mas eu falaria aquilo que o Gabriel falou, qual a proposta, qual 

o projeto que nós temos para câmera que nós precisamos de um aumento desses. Vereador 

Leonardo Casotti Peroni: Estamos falando tanto em saúde, e o prefeito esta contratando um 

asfalto de um milhão e quatrocentos mil reais, para asfaltar São Dalmácio, e você vem me dizer 

que tá preocupado. Para asfaltar um quilômetro e meio pode? Me responde aí faz favor. 

Vereador Miguel Djalma Salvalaio; Nós acabamos de falar agora, são orçamentos e emendas 

que vem da União, que vem do Estado e que pode fazer. Então, nós estamos falando do 

orçamento que nós estamos votando, sobre a receita líquida e o projeto que vai ter, nós podemos 

ter trinta milhões de emendas. Que beleza se viesse pra asfaltar muito mais coisa. A emenda 

número 007, compete à Mesa Diretora da Câmara, elaborar e encaminhar ao prefeito, até o dia 

trinta de setembro, após aprovação pelo plenário, a proposta parcial do orçamento da câmara. 

Então, com a emenda feita aqui, ela exclui cinco vereadores e se a câmara não encaminhar até 

trinta de setembro, é repetido o valor do ano anterior. Mas, com a proposta que vai, se a câmara 

não encaminhar, a câmara vai trabalhar com qual orçamento? Então, vamos pensar também no 

que foi apresentado aí nessa emenda. Então, era isso que eu queria colocar. Uma boa noite a 

todos! E obrigado pela presença de cada um. Vereador Gilmar Meireles: Boa noite a todos! 

Primeiramente, Senhor Presidente, eu gostaria de dizer que propus a minha emenda, mas nada 

contra a emenda dos colegas vereadores. Mas quando cheguei aqui, eu também propus essa 

mesma emenda. É o seguinte, o papel do vereador, igual nosso colega Jaime falou, é fiscalizar 

as ações do Executivo, fazer com que a máquina ande plena. Quando propomos uma emenda, 

significa que a casa tem o dever de fiscalizar o orçamento. Nós temos o orçamento fechado, tudo 

distribuído certinho, onde vai se gastar, seja na educação ou saúde. A emenda que se coloca, 

essa que diz respeito à questão da suplementação é simples. Se o Executivo vai fazer algo, um 

exemplo, uma obra, que talvez não seja a necessidade naquele momento, se vier para cá, se 

não estiver com orçamento todo aberto, se passar aqui, os vereadores tem a oportunidade de, 

pelo menos, opinar. Agora, quanto maior nós darmos a suplementação, menos nós vamos poder 

participar disso daí. Esse negócio também de vereador não estar aqui para votar em 

extraordinária, não existe isso. O papel do vereador é estar aqui no momento que for convocado, 

que a partir do momento que eu fui eleito, eu tenho que estar aqui disponível, largar tudo, mas eu 

tenho que vir aqui. É preferível passar por aqui todos os projetos, marcar extraordinárias, porque 

nós participamos. Então, pessoal é isso. Propus a minha emenda de 5% (cinco por cento), 

respeito a emenda dos colegas, mas eu faço isso por esse princípio. E com relação a essas 

outras emendas, eu acho que os colegas deveriam procurar o nosso setor jurídico, nosso setor 

de contabilidade, porque mudou muita coisa, e ano que vem vai mudar coisas na contabilidade, 

os prazos vão ficar mais curtos pessoal, procurem o nosso contador, essa questão que nós 
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pedimos aqui, é justamente para isso, para trabalharmos folgados, sem dar problemas para a 

contabilidade da Casa. Também, essas outras emendas que tem aí, quando os colegas tiverem 

dúvidas do nosso procurador, procurem outro advogado, senta e olha as coisas, porque não tem 

ninguém aqui querendo passar a perna em ninguém não. Então, é isso, foram devolvidos 

recursos, foi muito interessante, mas é melhor devolver e saber aonde foi o dinheiro. Pudemos 

participar em compra até de um carro, e ainda sugerir, faz isso na educação, para  saúde que foi 

feito, mas é o que diz na constituição. A Casa tem esse direito, não tem ninguém aqui falando o 

que vai ser feito com o recurso não. Mas a Casa precisa ter condições de trabalho. Então, é isso 

gente, eu queria deixar isso bem claro pra vocês. Nós vereadores temos que participar da 

gestão, principalmente no orçamento, porque não adianta nada se o vereador der uma 

suplementação enorme, tudo que ocorrer lá em cima, a câmara nunca vai ficar sabendo. E nós 

vamos vir aqui fazer o que? Bater palma, criar uma leizinha. Boa noite a todos! Vereador Gabriel 

Força Silvestre: Só um retorno aqui rápido, porque eu fiquei intrigado com uma questão, com 

todo respeito a sua opinião Gilmar, mas vereador não é ordenador de despesas, vereador 

fiscaliza, propõe leis, mas o vereador, não tem como chegar pro prefeito e dizer, prefeito você 

não pode fazer aqui não, você tem que fazer lá. Isso pra min, se dá outro nome, o nome disso é 

barganha,  o nome disso é corrupção. Vereador que se mete em fazer e querer ordenar 

despesas, isso me cheira muito mal, isso me cheira ranço, viu gente, com todo respeito! Outra 

coisa, eu quero que exemplifique que tipo de coisas tem que ser feito aqui na câmara para 

justificar o aumento do repasse, de concreto, o que precisa a câmara no momento é um carro, 

acessoria, mais gente empregada, eu posso falar em gente empregada aqui que ganha 

comissionado aqui dentro. Então, assim, pra prefeitura só 5% (cinco por cento) e para câmara 

7% (sete por cento). A presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade 

dos trabalhos legislativos sem o intervalo regimental, sendo acatado pelos nobres vereadores. 

Em sendo a proposta de continuidade dos trabalhos sem o intervalo regimental acatada pelo 

plenário, a presidência passou a deliberar a Ordem do Dia, e convidou o secretário a proceder à 

nova chamada dos senhores vereadores, confirmando a presença da totalidade. A presidência 

submeteu a Emenda Modificativa nº 003/2019 à discussão e posterior votação, sendo esta 

rejeitada pela maioria dos senhores vereadores, com votos contrários dos vereadores Geraldo 

Singer, Fabiano Margon, Leonardo Casoti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Gilmar 

Meireles, e votos favoráveis dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Miguel Djalma Salvalaio, 

Renato Angelo Gastaldi e Claudecir Strelow. Posteriormente, a presidência submeteu, de forma 

alternada, à discussão e posterior votação, a Emenda Modificativa nº  004/2019, a Emenda 

Modificativa nº 005/2019, a Emenda Modificativa nº 006/2019, a Emenda Aditiva nº 002/2019, e a 

Emenda Modificativa nº 007/2019, sendo estas aprovadas por maioria dos senhores vereadores, 

com votos favoráveis dos senhores vereadores Geraldo Singer, Fabiano Margon, Leonardo 

Casoti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Gilmar Meireles, e votos contrários dos 

vereadores Gabriel Força Silvestre, Miguel Djalma Salvalaio, Renato Angelo Gastaldi e Claudecir 

Strelow. Por derradeiro, a presidência submeteu o Projeto de Lei nº 022/2019, com as Emendas 

Modificativas de nºs 004/2019, 005/2019, 006/2019 e 007/2019, e Emenda Aditiva nº 002/2019 à 

discussão e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a 

presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a presente Sessão Ordinária. Para 
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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, Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba 

Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Fabiano Margon, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni e 

Renato Angelo Gastaldi.  

 

 

 

Geraldo Singer 

Presidente 

 


