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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 23 

DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA 

DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos vinte e três 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 Décima 

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 

sob a proteção de Deus. Em virtude da ausência da vice-presidente da Câmara Municipal de São 

Roque do Canaã, Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli, o 1º secretário desta Casa, 

Vereador Fabiano Margon, passou a ocupar a vice-presidência da câmara, e o 2º secretário, 

Vereador Claudecir Strelow, passou a secretariar os trabalhos. A presidência solicitou ao 

secretário a proceder a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da maioria, 

estando ausente apenas a Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli. Havendo quórum, a 

presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, e, incontinenti, submeteu à discussão a 

ata da sessão ordinária do dia dezesseis de abril de dois mil e dezenove, que foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo, a presidência solicitou ao nobre secretário que fizesse a leitura do 

expediente e da pauta da ordem do dia. Requerimento nº 019/2019, de autoria do Vereador 

Claudecir Strelow, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do 

Canaã, Sr. Rubens Casotti, para que sejam prestadas informações sobre a falta de médico na 

Unidade de Saúde da Agrovila de Santa Júlia, neste município; e Requerimento nº 020/2019, de 

autoria do Vereador Leonardo Casotti Peroni 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 Administração e Finanças, conforme segue: Demonstrativo contábil 

indicando o orçamento aprovado e executado pela Secretaria de Administração e Finanças, 

referente ao exercício financeiro de 2018; Relação de ocupantes de cargo efetivo e de função 

comissionada, inclusive os exonerados, no exercício de 2018, informando os que possuem 

parentes consanguíneos ou por afinidade até terceiro grau, incluindo cônjuges e companheiros, 

nomeados em cargos comissionados, mesmo que na qualidade de substitutos; Rol de despesas 

executadas com locação de imóveis urbanos e rurais referente ao exercício financeiro de 2018; 

Cópias dos Termos de Ajuste de Conduta firmados pelo Executivo Municipal com órgãos de 

fiscalização em âmbito municipal, estadual e federal; Cópias das Recomendações do Ministério 

Público Federal e Estadual alertando sobre eventuais irregularidades no tocante à nomeação de 

agentes públicos; Procedimentos adotados no controle de frequência de servidores efetivos e 

comissionados, incluindo a responsabilidade pelo abono da falta e validação do ponto. Em 

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

requerimentos de nºs 019/2019 e 020/2019, sendo ambos aprovados por todos os senhores 

vereadores. Não havendo oradores inscritos para fazer o uso da tribuna livre, na forma 

regimental, a presidência passou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Miguel Djalma 
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Salvalaio; Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, funcionários dessa Casa, 

secretários do nosso município, sejam todos bem vindos! Só quero deixar nessa sessão 

registrado que nós tivemos essa semana passada, a Semana Santa, e a gente viu que aconteceu 

o Teatro da Paixão, Morte e Ressureição de Jesus, que, há muitos anos ficou parado. E agora 

pelo segundo ano seguido foi retomado. Então, quero parabenizar e deixar registrado a equipe 

que teve a iniciativa de retomar esse teatro, a todos os outros que fizeram parte para aquele 

teatro acontecer. É um espetáculo muito bonito! Quero parabenizar a todos realmente que 

fizeram parte e organizaram esse teatro. Boa noite! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite 

a todos! Eu gostaria de comunicar ao pessoal aí das cadeiras, que chegaram e não entenderam 

o que estava acontecendo aqui no plenário. Estávamos em uma reunião sobre a saúde de São 

Roque, e essa reunião foi marcada para hoje. E como vocês viram, nós tivemos a resposta que, 

em quinze dias, três médicos irão estar atuando, não de forma igual PSF, mas atendendo os PSF 

fazendo atendimentos ambulatoriais. Então, com quinze dias já vai resolver essa parte, e com 

noventa dias, vai haver uma nova licitação, uma nova empresa vai iniciar. Estou aqui para dar 

satisfação a vocês, dizer que todos os vereadores estão cobrando, estão fazendo a parte deles, e 

que fique registrado em ata, que, em quinze dias, três médicos irão voltar a atender, e noventa 

dias é o prazo para uma nova empresa ganhar e estabelecer os médicos para os PSF. Boa noite! 

Vereador Gilmar Meireles; Sr. Presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas de 

trabalho dessa Casa De Leis, meu boa noite a todos! Quero deixar registrado aqui, Sr. 

Presidente, os meus parabéns às pessoas que contracenaram nesse evento, essa encenação 

maravilhosa que tivemos. Eu não pude estar presente, mais eu acompanhei por vídeos e áudios 

e quero aqui deixar os meus parabéns a vocês que estiveram lá participando e contracenando 

nesse belíssimo evento. Eu gostaria também de deixar registrado em ata, sentamos hoje com a 

administração, em cima da sessão passada, das cobranças que os vereadores estão tendo, que 

as comunidades de Agrovila, Vila Verde e São Jacinto não estão sendo assistidas por médicos. 

Tivemos uma conversa formal com a secretária de Finanças, secretário de Saúde e com o 

prefeito. Estiveram aqui e se comprometeram que, em quinze dias, irão resolver essas questões 

aí. Que isso fique registrado em ata, Sr. Presidente, que a gente vai estar cobrando e fazendo os 

nossos requerimentos, os nossos projetos de lei, mas quem executa é o Executivo. Então, nós 

vereadores estamos fazendo nossa parte, e que o Executivo também atenda nossos pedidos, 

porque não é só do Vereador Gilmar que está pedindo, e, sim, a sociedade de São Roque do 

Canaã. Boa noite a todos! Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de 

todos, e encerrou a presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Claudecir Strelow, 

______________________, 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, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato 

Angelo Gastaldi, Fabiano Margon e Geraldo Singer. 

 

 

Geraldo Singer 

Presidente 

 


