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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 

Aos doze dias do mês de fevereiro 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 Segunda 

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 sobre a 

proteção de Deus. Em seguida, a presidência solicitou ao Nobre Secretário que procedesse à 

chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se a presença da totalidade. Havendo quórum, 

declarou abertos os trabalhos legislativos. Em seguida, colocou em discussão a ata da sessão 

ordinária do dia cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, aprovada por unanimidade. Logo 

após, a presidência solicitou ao secretário para efetuar a leitura do expediente. Pauta da 

Ordem do Dia: Tribuna Livre: Inscrito: Diomar Rodrigues Lima - Assunto: Saúde Pública. 

Inscrito:  Eneas Fraga Lucena - Assunto: Cobranças de Melhoria e condições para o Município. 

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

passou a palavra aos inscritos: Primeiro inscrito: Diomar Rodrigues Lima – Assunto: Saúde 

Pública: Cumprimento o presidente e os vereadores. O que eu queria passar é que, muitas 

vezes, eu acho que os vereadores, a gente paga a eles, a população paga a eles, no lugar 

deles estarem criticando que não tem médico, não tem enfermeiro. Eu agradeço, São Roque 

está de parabéns, senhor presidente! Falar que não tem médico, não tem enfermeiro, a gente 

tem que agradecer hoje. O Vereador está aqui para ajudar, não criticar, e também, mais uma, 

eu queria te perguntar, presidente, que surgiram cargos, eu não sei o preço do cargo que tem 

na câmara hoje, eu não sei, mas a gente procura saber por que esse cargo, tanta coisa para 

melhorar, senhor presidente, agente queria saber por que um cargo tão caro. É só isso! 

Obrigado! A Presidência queria falar pra você Diomar Rodrigues, que esse cargo, ele estava 

desativado, mais esta sendo tão bem usado, que estas cadeiras estão ficando sempre cheias 

de gente. Ele aqui, esta trabalhando às 8 horas dele todos os dias, e esta passando sufocado, 

porque os funcionários que tinham no passado nem sabiam o que era uma câmara de 

vereadores, hoje os funcionários estão sabendo o que é uma câmara de vereadores. Por isso 

que tem que ter gente inteligente, aqui não trabalha gente que não é inteligente, porque o 

Tribunal de Contas pega em cima do presidente, o presidente faz o que, usa gente inteligente, 

não usa política para contratar funcionário de lá da campanha para usar na câmara. A câmara é 

diferente. Tem que contratar gente com capacidade, se não continua com as coisas 

bagunçadas. Hoje a nossa câmara aqui, ela, até o prefeito estão mandando os funcionários lá 

de cima para ensinar fazer os projetos. Hoje, pelo menos peço desculpas falar isso, mais sou 

obrigado a falar, hoje o que nós temos aqui é gente capacitado, se tem gente com capacidade é 

nossa câmara hoje. Porque os vereadores estamos aqui igual você falou. Nós, vereadores, 

estamos aqui para aprovar projetos, que a prefeitura mande pra nós, para o município crescer. 

Hoje, se a prefeitura não mandar os projetos certinhos para nós vereadores aprovarmos, como 
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é que o município vai crescer? Segundo Inscrito: Eneas Fraga Lucena - Assunto: 

Cobranças de Melhoria e condições para o Município. O orador não compareceu. Agora eu 

convido o secretário André Barcelos para fazer o convite aos vereadores e a população de São 

Roque do Canaã. Secretário André Barcelos: Boa noite! Boa noite aos Vereadores, boa noite 

a população presente! Hoje, o motivo da minha vinda à câmara é o convite para a reunião 

ordinária que vai acontecer amanhã nos CRAS, no Comitê de Bacia Hidrográfica do Santa 

Maria do Rio Doce. Em outro momento, eu já trouxe para vocês o que o comitê e a importância 

do comitê para nosso município, e sobre as reuniões que acontecem bimestralmente. Amanhã 

é um dia que eu convido os vereadores e a população para estarem presentes, para conhecer o 

comitê de bacia. Para quem não entende, o comitê de bacia é um órgão de legislação federal, 

ele tira a responsabilidade dos munícipios como protagonistas, ele insere como membro junto a 

sociedade civil entre os usuários, que no caso são as concessionárias, e é aonde são 

deliberados os assuntos. Então, amanha é o dia para quem não conhece o comitê de bacia 

participar da reunião à uma hora da tarde no CRAS. Obrigado presidente! A Presidência 

franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite! Boa 

noite aos colegas vereadores, e aos presentes. Ao nosso colega que eu sei o que você falou foi 

para min, meu amigo. Eu, naquele momento que eu tive nas trocas de plantão, várias vezes eu 

sei, e tenho como provar, o que eu fiz não fiz para me exibir, para ser ator da globo igual 

falaram. Se naquele momento de intervalo de plantão, entre cinquenta minutos e quarenta 

minutos  sem médico, com um minuto você perde uma vida. Naquele momento, se eu chego 

com meu tio vivo lá, ia morrei do mesmo jeito. Eu não estou aqui porque sou contra prefeito, ou 

secretário, mas aquilo já vinha acontecendo, eu tenho como provar. Intervalo de plantão das 

sete horas, estava ficando sem médico, porque eu não sei, mais estava, entendeu! Meu boa 

noite a todos! Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, colegas 

vereadores, colegas de trabalho, e também senhoras e senhores que se fazem presentes, e 

também ao advogado, que agora vai se residir no nosso município, seja bem-vindo! Senhor 

presidente, aproveitando um pouco da fala do nosso secretário, eu gostaria que fosse feito um 

requerimento junto ao Estado. Gostaria também, sr. presidente, como vocês falaram que 

amanhã tem reunião importante sobre a bacia do Rio Doce, é até um assunto de rede nacional, 

com relação a duas barragens daqui do nosso município, se vai estourar ou não vai. Eu gostaria 

de fazer um requerimento junto ao nosso Procurador, ao Governo do Estado, que se faça uma 

visita in locu, dessas duas barragens, com uma equipe técnica do Governo do Estado, 

acompanhado por nós aqui.,Eu faço questão de estar presente se estiver no dia, com a nossa 

equipe técnica do nosso município para acompanhar esse relatório que eles vão fazer, para nos 

darem alguma informação para a gente estar passando para a sociedade o que está 

acontecendo. A sociedade fala que está ocorrendo isso, aquilo, então nada mais justo que o 

governo do Estado, vir aqui nos dar uma resposta, porque estas barragens foram construídas 

por ele, e agente tem que ter uma resposta para passar para nossa sociedade. São vidas que 

aparentemente estão em risco, a gente já teve um acontecimento em Minas. Então, a gente não 

quer que isso aconteça em nosso município. Esse requerimento, Doutor, tenho certeza que os 

nobres vereadores irão assinar conosco, para que a gente possa obter informações sobre isso 

aí. Só isso, sr. Presidente! Meu boa noite! Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu 
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a presença de todos, encerrando 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: Claudecir Strelow, 

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

Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi. 

 

 

 

Geraldo Singer 

Presidente 
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