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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 26 DE MARÇO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 

Aos vinte seis dias do mês de março 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 Oitava 

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 sobre a proteção de 

Deus. Continuando, a presidência solicitou ao primeiro secretário, 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 solicitou 

ao secretário para efetuar a leitura do expediente e da pauta do dia. Projeto de Lei nº 

012/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Declara de utilidade pública a Associação 

Ecológica Canaã; Parecer Prévio 00070/2018-1, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, exarado no Processo nº 05184/2017-1, que trata da prestação de contas anual de 

Prefeito – Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã – Exercício de 2016 – Responsável: 

Marcos Geraldo Guerra; Termo de Notificação 00210/2019-1, do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, exarado no Processo nº 07052/2018-1, notificando o Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Sr. Geraldo Singer, da 

Decisão Monocrática nº 0203/2019-1, prolatada no processo em epígrafe, que trata de 

Controle Externo – Fiscalização – Auditoria – UG: PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque 

do Canaã; Requerimento nº 010/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, Sr. Rubens Casotti, através 

da Secretaria municipal de Administração e Finanças e da Secretaria municipal de Educação, 

após anuência do plenário, seja procedido um estudo para viabilizar a colocação de Agente de 

Portaria (Porteiro Escolar) nas Escolas Municipais de São Roque do Canaã; Requerimento nº 

011/2019, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, requerendo ao Presidente da Câmara 

Municipal de São Roque do Canaã, após deliberação do plenário, seja encaminhado ao 

Ilustríssimo Senhor secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo 

(SESP), Sr. Roberto Sá, sejam adotadas as providências cabíveis em detrimento às 

motocicletas barulhentas e que trafegam em alta velocidade no município de São Roque do 

Canaã, colocando em risco a integridade física dos cidadãos são-roquenses e outros; 

Requerimento nº 012/2019, de autoria do Vereador Claudecir Strelow e outros, requerendo ao 

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 Saúde, conforme segue: Informações contábeis indicando o 

orçamento aprovado e o executado pela citada Secretaria referente ao exercício financeiro de 

2018; Relação de despesas realizadas com os Programas de Atenção Básica à Saúde, com a 

discriminação detalhada dos serviços contratados, da modalidade de contratação, dos 

pagamentos pelos serviços prestados e do eventual recolhimento de tributos municipais; 
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Procedimentos e despesas com contratação de médicos especialistas; Relatório de 

funcionamento do Programa de Saúde da Família das Unidades da Agrovila e de São 

Francisco, com relação aos serviços prestados, número de usuários atendidos, rotina de 

aquisição de medicamentos, equipamentos e utensílios odontológicos; Quadro demonstrativo 

dos contratos de transporte terceirizado à serviço da saúde; Demonstrativo das despesas 

executadas com Serviços Médicos/Odontológicos no município de São Roque do Canaã/ES no 

ano de 2018, com indicação do nome e registro profissional, da jornada de trabalho e do horário 

de trabalho; e cronograma de Ações Sanitárias programadas para o exercício de 2019, com 

indicação dos valores previstos; Requerimento nº 013/2019, de autoria do Vereador Gilmar 

Meireles e outros, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Sr. 

Geraldo Singer, seja encaminhado por intermédio de sua Excelência ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal de São Roque do Canaã, Sr. Rubens Casotti, por intermédio do Secretário Municipal 

de Obras e Serviços Urbanos, Sr. Gabriel Milli, as seguintes solicitações: Que o ilustre 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos adote as medidas pertinentes para a solução 

do problema do lixo, no bairro Nossa Senhora das Graças, que é depositado no chão, em 

sacolas, fazendo-se necessária a construção de uma base alta de ferro, através de um 

serralheiro, de modo a evitar que o lixo se espalhe pela ação de cães e outros animais;  e que 

sejam adotadas medidas urgentes para a construção de uma galeria de águas pluviais, em 

frente à Igreja Evangélica Congregação Cristã no Brasil, localizada próximo à Associação de 

Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças, de modo a proporcionar o regular escoamento 

dessas águas, e evitar transtornos para os moradores desse bairro; e Indicação nº 004/2018, 

de autoria da vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli, indicando ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de 

Saúde, a aquisição de 02 (duas) Vans para o transporte de pacientes portadores de CA e 

outros procedimentos, em substituição ao atual veículo responsável por este transporte. A 

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

nºs 010/2019, 011/2019, 012/2019 e 013/2019, sendo todos aprovados pelos senhores 

vereadores. Havendo oradores inscritos para fazer o uso da tribuna livre, na forma regimental a 

presidência passou a palavra ao inscrito, Sr. Paulo Henrique Bolsoni, que fez o convite a 

todos os vereadores e população presente, para prestigiar o Teatro Paixão de Cristo, na 

comunidade de São Dalmácio, a ser realizado no dia 19 de abril de 2019. Na ocasião também 

agradeceu pelo apoio que a população está dando, e conta com a divulgação de todos. 

Prosseguindo, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar 

Meireles: Sr presidente, Mesa Diretora, colegas de trabalho dessa Casa de Lei, senhores e 

senhoras que se fazem presentes, meu boa noite a cada um de vocês! Quero falar um pouco 

desse requerimento número dez, é um requerimento que a gente faz com muita preocupação, 

devido aos últimos acontecimentos que vimos na mídia, daquela brutalidade que ocorreu na 

cidade de São Paulo, onde aquelas crianças daquela escola foram assassinadas. Em cima 

disso, pessoas nos procuram, e nós, como representantes do povo, temos que fazer a nossa 

parte dentro da nossa cidade. Muitas vezes, vemos que está acontecendo lá, mais isso pode 

ocorrer aqui, dentro da nossa casa, dentro do nosso município. Então, eu sugiro ao secretário 

de educação, Marcos, que eu gostaria, secretário, que o Sr. olhasse esse requerimento, 
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juntamente com nosso Prefeito, a viabilidade para que nós possamos ter porteiros em cada 

escola do nosso município. Sei que no nosso município já tem cargos criados de porteiro e 

agente de portaria. Eu acho que isso é prioridade, que a gente quer que as nossas crianças 

estejam lá na escola, mas com segurança. Então, eu peço, Sr presidente, que esse 

requerimento tenha um estudo da secretaria municipal de Administração e Finanças, e a 

secretaria de Educação olhe com bons olhos a questão de nós termos em todas as escolas um 

porteiro, um agente de portaria, para estar fazendo essa segurança para nossas crianças, que 

aí estão. Outro requerimento também, foi até proposta que já fizemos em outros requerimentos 

anteriores, diante da questão de lixos, especificamente, o bairro Nossa Senhora das Graças, 

onde fala da construção de bases alta de ferro, através de um serralheiro, não só apenas no 

bairro Nossa Senhora das Graças, porque, às vezes, os cachorros vem e rasgam, e aquele lixo 

fica todo espalhado pelo chão. Por que não fazer um pequeno suporte alto para comportar esse 

lixo, que fica aí em cima, aí facilita até a questão do agente que está aí pegando. Porque hoje, 

nós temos aqueles latões, aquilo é desumano! O cara tem que entrar dentro daquilo para pegar 

o lixo, para, depois, jogar no caminhão. Então, tira isso de de uso, para nós trabalharmos com 

essa questão do suporte de ferro. É uma sugestão que a gente dá, e, quem sabe, não seja 

seguida no nosso município. Quero também, Paulo, parabenizar a sua fala aqui, parabenizar a 

cada um dos atores anônimos que estão lá. Ontem, eu estava aqui observando a felicidade do 

Doutor Claudio, falando que ele está treinando, isso, aquilo, e como ele, demais pessoas 

também estão totalmente empolgados nesse teatro, resgatando a cultura. E é de suma 

importância dentro do nosso município. Eu vejo, Sr. presidente, que é uma coisa que tem que 

ser mais valorizada pelo poder público, tem que ser visto com bons olhos. Eu acho que, se 

depender de alguma coisa dessa Casa, eu tenho convicção que os vereadores estão aqui 

prontamente para auxiliar. Então, fica aqui meus parabéns, parabéns a equipe organizadora, 

enfim, a todas as pessoas. Cada um faz a sua parte direta ou indiretamente para que isso 

ocorra. Então, fica aqui os meus parabéns. Agora, Sr presidente, esse projeto de lei, que eu 

tenho convicção que vai ser aprovado pelos colegas vereadores, tornando a entidade Projeto 

Eco de utilidade pública, essa entidade acho que todos nós já conhecemos, nós já vimos o que 

eles fazem no meio ambiente do nosso município. Como foi dito aqui, mais de oitenta e cinco 

mil árvores plantadas em torno de São Roque e municípios vizinhos. Um grande exemplo é na 

saída de São Roque, especificamente no Zanotelli, quem de vocês não se lembra o que era 

aquilo aí, um depósito de lixo. Hoje, tem uma placa, uma infinidade de árvores plantadas, olha 

como embelezou mais. Isso eu estou dando um pequeno exemplo aqui na nossa chegada. 

Vários outros exemplos nós temos em São Roque do Canaã. Então, Marcia, José Henrique e 

outras pessoas que se fazem presentes, que fazem parte da diretoria, fica aqui esse meu 

reconhecimento, a cada uma dessas pessoas, que estão fazendo a sua parte, aos 

patrocinadores, às pessoas que incentivam, colabora. Enfim, fica aqui através desse projeto de 

lei, esse reconhecimento de utilidade pública, porque vocês prestam serviços públicos. Então, 

nada mais justo essa Casa de Lei, através de cada um dos nosso vereadores aqui, tornar 

através desse projeto de lei, que vocês sejam entidade pública no município de São Roque do 

Canaã. Meu boa noite a todos! Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: Boa noite, Sr 

presidente! Todos que estão aqui participando da sessão, eu queria deixar um convite para 



� 

 

 

 
 

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  

todos que estão presentes. Domingo, teremos a convenção do nosso partido, PSDB, a partir 

das oito horas, na câmara municipal, com a presença do nosso ex Prefeito Marcos Guerra. 

Então, eu peço a todos que compareçam a essa convenção. Também quero falar um 

pouquinho da indicação que, desde o início do mandato, eu pedi essas vans, para pessoas que 

tem CA, porque é muito triste, e eu não vou cansar de pedir. É muito triste ver essas pessoas 

que tem CA ir de madrugada e ficar até a noite lá. Então, quero pedir com carinho para nosso 

prefeito, para olhar com bons olhos, e colocar não só as duas vans, mas se tiver mais carros. 

Porque eu já vi com meus olhos, crianças com máscara, precisar ir tudo junto, e não pode estar 

no meio do povo. É muito triste para o nosso município, porque quem faz quimioterapia ou 

radioterapia tem prioridade sim. A saúde e a educação em primeiro lugar. Então, deixo aqui 

meu pedido novamente, que olhem com carinho. Meu boa noite a todos, e obrigado! A 

presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos 

legislativos, sem o intervalo regimental, sendo acatado pelo plenário. Prosseguindo os 

trabalhos, a presidência solicitou ao secretário a proceder à nova chamada dos senhores 

vereadores, confirmando a presença da totalidade. A presidência submeteu o Projeto de Lei nº 

012/2019 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 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, Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba 

Simonelli, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Renato 

Angelo Gastaldi e Leonardo Casoti Peroni. 

 

  

                                                                Geraldo Singer 

Presidente 

 


