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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 02 DE ABRIL DE DOIS 
MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 

Aos dois dias do mês de abril 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 Nona 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. 

A presidência solicitou ao primeiro secretário, vereador 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 da ordem do dia. Projeto de Lei nº 013/2019, de 

autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 563/2009, e dá outras 

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

aprovação. A Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência opinou por sua 

aprovação. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opinou por sua aprovação, com a 

Emenda Modificativa nº 002/2019; Projeto de Lei nº 014/2019, de autoria do Poder Executivo, 

dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 564/2009, e dá outras providências. A Comissão 

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

Permanente de Educação, Saúde e Assistência opinou por sua aprovação. Projeto de Lei nº 

016/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, cria Projeto Gelateca – Biblioteca Geladeira 

Legal, proporcionando à população o acesso a livros gratuitamente em Praça/Logradouros 

públicos no Município de São Roque do Canaã, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

017/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a criação do “Junho Verde”, no Município 

de São Roque do Canaã, para fins de conscientização e prática de ações sustentáveis em prol 

do meio ambiente; Emenda Modificativa nº 002/2019, de autoria do Vereador Claudecir Strelow 

e outros, Modifica a redação do artigo 1º do Projeto de Lei nº 013/2019; Requerimento nº 

014/2019, de autoria do Vereador Claudecir Strelow e outros, 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 Obras e Serviços Urbanos, conforme segue: Demonstrativo 

contábil indicando o orçamento aprovado e executado pela citada Secretaria referente ao 

exercício financeiro de 2018; Relação de despesas realizadas com a coleta seletiva e destinação 

do lixo, com discriminação detalhada dos serviços contratados, da modalidade de contratação, 

dos pagamentos pelos serviços prestados e do eventual recolhimento de tributos municipais; 

Situação atual do aterro sanitário para depósitos de resíduos sólidos, envolvendo a área 

destinada a esse fim, as licenças e os custos operacionais; Quadro demonstrativo mensal com o 

consumo de combustível e com as despesas realizadas com combustíveis/lubrificantes e 

manutenção de máquinas/veículos, referentes ao exercício financeiro de 2018; Cópia dos 

contratos de fornecimento de combustível e de manutenção de máquinas/veículos referentes ao 
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exercício financeiro de 2017 e 2018; Rol de despesas executadas com obras no município de 

São roque do Canaã no ano de 2018, com a discriminação detalhada do objeto da contratação, 

da modalidade de licitação, dos pagamentos realizados e do eventual recolhimento de tributos 

municipais; e cronograma de obras a serem realizadas no exercício de 2019, com indicação dos 

valores previstos; Requerimento nº 016/2019, 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 ao Executivo Municipal, através da secretaria 

competente, para que solicite aos proprietários de terrenos localizados na estrada que dá acesso 

à localidade de São Dalmácio (acesso pela cerâmica Safira), para que faça a limpeza das 

margens da referida estrada, ou, caso o proprietário não faça a limpeza, que a prefeitura o faça; 

e Indicação nº 005/2018, de autoria do Vereador Geraldo Singer, indicando ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, que seja viabilizado a  concessão de diárias 

aos servidores do Poder Executivo Municipal. Após, A presidência submeteu à discussão e 

posterior votação, de forma alternada, os requerimentos de nºs 014/2019 e 016/2019, sendo 

ambos aprovados pelos senhores vereadores. Havendo oradores inscritos para fazer o uso da 

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

Aparecida Zanetti, que fez o convite a todos os vereadores e população presente, para 

prestigiar o projeto mulheres do Canaã, a ser realizado no dia 07 de abril de 2019, às nove horas, 

na comunidade de Alto Tancredo, havendo palestras com vários temas envolvendo as mulheres 

do nosso munícipio. Na ocasião, também agradeceu pelo apoio que a população está dando, e 

conta com a divulgação e presença 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, em especial, as 

meninas do projeto “Mulheres do Canaã”, meu boa noite a cada um de vocês! Eu queria 

parabenizar as meninas, pelo trabalho, e dizer que é uma entidade sem fins lucrativos, eu sei 

muito bem como fica essas questões, a gente vem lutando, batalhando, e uma coisa que eu 

gostaria que vocês implantassem lá também, é o trabalhe com economia solidária. Isso, eu estou 

falando, porque nós temos um trabalho aqui no bairro também, temos um grupo de mulheres que 

nós estamos tentando, através de costura, aonde essas mulheres vão fabricar suas coisas e 

depois elas vão difundir esse grupo para que elas produzam, e depois comercialize aquilo aí. 

Recentemente, tem um grupo de Colatina que já trabalha a economia solidária, vão vir aqui e 

conversar, e tentar passar para ela a importância de se trabalhar dessa forma. Então, eu 

parabenizo as meninas. Quero também, sr presidente, falar um pouco do meu requerimento. Fiz 

um requerimento, a pedido da comunidade, aonde as pessoas que transitam naquela região, em 

São Dalmacio, pois a situação está muito delicada, precisa de uma roçagem e também a 

manutenção da estrada, porque está muito esburacada. Então, é um requerimento, e eu peço ao 

nosso Executivo que veja isso com carinho, e, na medida do possível, solicitar isso. Quero falar 

também desse projeto de lei de minha autoria, que vai ser apreciado pelos colegas vereadores, 

que é criar o projeto gelateca. O que é isso? Todos nós já nos deparamos com alguma geladeira 

em desuso jogada no lixo, ou até mesmo dentro do rio Santa Maria. Então, o projeto vem com 

esse intuito, de nós recuperamos essas geladeiras, grafitar ou envelopar, e fazer com que essas 

geladeiras, tornem-se uma biblioteca. Então, hoje, sr presidente, eu acho que o que me move na 
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vida é o ideal da educação. Sem a educação, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Então, tudo 

na vida a gente tem que incentivar a questão da educação, e, nada mais justo, que incentivar a 

leitura. Então, esse projeto vem com esse intuito, de nós tentarmos levar às pessoas a cultura, e 

através da leitura, podemos transformar pessoas mais conscientes dos seus deveres e dos seus 

afazeres, pois a educação não muda o mundo, mais muda as pessoas. Meu muito obrigado a 

todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Uma boa noite a todas e a todos! Sr presidente, aos 

vereadores. Eu gostaria, sr presidente, de deixar registrado nessa Casa de Leis, até aproveitando 

sua fala, Gilmar, sua fala sobre democracia, de não deixar passar em branco, que no dia trinta e 

um de março, lembra-se que ocorreu o golpe militar no Brasil. O golpe militar que cerceou os 

direitos democráticos, que possibilitou que houvesse discussão política nesse país, aonde 

ocorreram crimes contra pessoas, houve muita tortura, houve morte. Então, isso não pode deixar 

passar em branco. Eu acho que pior que a democracia esteja, ela é melhor que a ditadura, 

porque nela nós podemos dialogar, nela nós podemos discutir e nela nós podemos avançar. 

Então, eu acho que esse momento não pode ser passado em branco, que a memóia das 

pessoas que estão aqui hoje, não esqueça que nesse país houve ditadura e isso tem que ser 

lembrado. Queria parabenizar a Joyce e a associação das mulheres, dizer que o papel que vocês 

estão exercendo no município, que diz respeito ao empoderamento da mulher, os meus 

parabéns. Continuem assim e conte com a gente, na medida do possível, para estar apoiando 

vocês nesse dia. Uma boa noite a todos! Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Quero 

cumprimentar o presidente, os vereadores, trabalhadores dessa casa e também as mulheres do 

Canaã. Quero parabenizar vocês. Eu já pude participar de alguns eventos que vocês fizeram no 

município, e é importante que vocês vêm crescendo, mesmo com as dificuldades e os 

problemas, mantenham sempre essa perseverança e não desanime nunca. Porque a gente viu 

que nos municípios aonde partiu cooperativismo cresceu. Também, Gilmar já falou de todos os 

projetos e indicações, com a importância que tem isso para município, aquilo que a gente aprova, 

e tudo aquilo que a gente assina juntos aqui. E o que o Gabriel lembrou também, o evento de 

domingo, dia trinta e um de março, lembrando dessa ditadura, que muito nos entristece. A gente 

vê aonde está hoje, o povo não gosta de política, mais está o tempo todo falando da educação, 

falando da saúde, falando do que falta, nós não vivemos sem a politica, e se está ruim com a 

democracia, muito pior com a ditadura. Hoje, nós temos no Espirito Santo casais que 

desapareceram e até hoje não sabe qual destino que foi tomado. Provavelmente, foram mortos, 

foram assassinados, e é triste ver alguém falar que esse regime foi bom para o nosso país. 

Então, vamos lutar para que essa democracia continue progredindo com toda a superação das 

dificuldades que existe. Uma boa noite a todos! A presidência submeteu à deliberação do 

plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o intervalo regimental, sendo 

acatado pelos nobres edis, e, incontinenti, solicitou ao secretário a proceder à nova chamada dos 

senhores vereadores, confirmando a presença da totalidade. Em seguida, a presidência 

submeteu a Emenda Modificativa nº 002/2019 à discussão e posterior votação, sendo aprovada 

por todos os senhores vereadores. A presidência submeteu o Projeto de Lei nº 013/2019, com a 

Emenda Modificativa nº 002/2019, à discussão e posterior votação, sendo aprovado por todos os 

senhores vereadores. Por fim, a presidência submeteu o Projeto de Lei nº 014/2019, à discussão 

e posterior votação, sendo aprovado por todos os senhores vereadores. Nada mais havendo a 



� 

 

 

 
 

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  

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 Cassoti Peroni. 

 

 

                                                                Geraldo Singer 

Presidente 

 


