
� 

 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi,  nº 88,  São Roquinho,  São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000    Tel: (27)  3 729 1117   

Home Page: www.camarasrc.es.gov.br  E-mail:contato@camarasrc.es.gov.br  CNPJ 01.639.869/0001-43  

ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 
26 DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 
realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito 
Santo, a Quadragésima 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 sob a proteção de Deus. Prosseguindo, a presidência solicitou ao 
secretário, Sr. Fabiano Margon, a proceder à chamada dos senhores vereadores, 
verificando-se apenas a ausência do Vereador Claudecir Strelow, presentes os demais 
vereadores. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, 
imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão ordinária do dia dezenove de 
novembro de dois mil e dezenove, que foi aprovada pelos senhores vereadores. A 
presidência solicitou ao nobre secretário para efetuar a leitura do Expediente: Projeto de Lei 
nº 037/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 
723/2013, e dá outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final 

opinou por sua aprovação; Projeto de Lei nº 038/2019, de autoria do Poder Executivo, Ratifica 
a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público Intermunicipal para o 
fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortigranjeiros – COINTER que 
altera e consolida o Contrato de Consórcio Público do Cointer, e dá outras providências; A 

Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opinou por sua aprovação. A Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento opinou por sua aprovação. Projeto de Lei nº 039/2019, de 
autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 833/2018, e dá 
outras providências; A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opinou por sua 

aprovação. TRIBUNA LIVRE: Não há inscritos. Não havendo oradores inscritos para fazer uso 
da tribuna livre, na forma regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores 
vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas 
vereadores, colegas de trabalho desta Casa, secretários presentes, senhores e senhoras, o 
meu boa noite! Senhor presidente, eu só quero registrar aqui, em homenagem às mulheres 
que aqui estão, onde ontem, dia vinte e cinco, foi o dia internacional de combate à violência 
contra as mulheres. Quero aqui também parabenizar a faculdade UNOPAR, que está 
desenvolvendo um trabalho a respeito disso, espero que futuramente possamos trazer esse 
projeto para cá também, no que diz respeito à violência contra a mulher. Meu boa noite a 
todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Eu queria parabenizar o 
vereador Gilmar, pela lembrança e de estar aqui registrando essa questão sobre a violência 
contra a mulher. Isso é muito importante. Vemos índices altíssimos, e isso é preocupante. 
Queria registrar aqui também, aproveitando para registrar, que esse mês é o mês contra o 
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câncer de próstata. Queria orientar os amigos vereadores e população presente, para que 
realize o exame, pois é muito importante, pois o câncer de próstata, se identificado antes, 
tem uma probabilidade de cura muito alta. Então, fica aqui mais uma informação para nossa 
população. Uma boa noite! Prosseguindo os trabalhos, a presidência submeteu, de forma 
alternada, os projetos de lei de nºs 037/2019, 038/2019 e 039/2019 à discussão e posterior 
votação, sendo todos aprovados por unanimidade. 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, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli, 
Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi e 
Fabiano Margon. 
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