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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 19 HORAS DO DIA 14 DE 
MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, realizou-

se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito Santo, a Décima 

Quarta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a 

presidência do Vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou o Vereador Fabiano Margon 

para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Em seguida, a presidência solicitou ao Secretário para proceder a chamada 

dos senhores vereadores, verificando a presença da totalidade. Havendo quórum, a presidência 

declarou abertos os trabalhos legislativos. A presidência convidou para fazer parte da Mesa, o 

Sr. Dejair Dipré e o Sr. Elder Mateus Fadini, e, seguidamente, solicitou ao nobre Secretário a 

proceder à leitura do expediente e da pauta da ordem do dia, a saber: Requerimento nº 

021/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, ao secretário municipal de Educação de São 

Roque do Canaã, requerendo, após deliberação do plenário, um estudo para uma possível 

instalação/implantação de placas solares nos telhados das escolas públicas do município de 

São Roque do Canaã; Requerimento nº 022/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, à 

secretaria municipal competente, requerendo, após deliberação do plenário, acerca da 

possibilidade de se instituir o Programa de Incentivo e Desconto, denominado “IPTU VERDE”, 

no município de São Roque do Canaã; Requerimento nº 024/2019, de autoria do Vereador 

Gilmar Meireles e outros, ao prefeito municipal de São Roque do Canaã, após deliberação do 

plenário, para que seja criado no município de São Roque do Canaã o Conselho Municipal do 

Idoso, órgão de representação dos idosos e de interlocução junto à comunidade e aos poderes 

públicos, na busca de soluções compartilhadas; Requerimento nº 025/2019, de autoria do 

Vereador Gabriel Força Silvestre, ao prefeito municipal de São Roque do Canaã, Sr. Rubens 

Casotti, por intermédio do secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Sr. Gabriel Milli, 

requerendo, após deliberação do plenário, a seguinte solicitação:  Sejam adotadas medidas 

urgentes para o reparo no calçamento das Ruas João Vago e Roberto Roldi, ambas localizadas 

no bairro centro do município de São Roque do Canaã, haja vista as péssimas condições do 

pavimento nas citadas via públicas; Requerimento nº 026/2019, subscrito por todos os 

senhores vereadores, requerendo, após deliberação do plenário, seja encaminhado ofício ao 

prefeito municipal de São Roque do Canaã, tratando da convocação do secretário municipal de 

Esportes, Cultura e Lazer para, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante agendamento prévio, 

compareça a esta Casa de Leis, para prestar esclarecimentos sobre as informações solicitadas 

no Requerimento nº 008/2019, o qual foi atendido apenas parcialmente pelo Poder Executivo; e  

Moção nº 001/2019, de autoria do Vereador Miguel Djalma Salvalaio e outros, manifestando o 

profundo pesar pelo falecimento do Senhor VALDEMIR JOSÉ DIPRÉ, ocorrido no dia 19 de 

abril de 2019, em Colatina-ES. TRIBUNA LIVRE: Inscrito (a): Adeuzir B. Ferreira - Assunto: 

Ginásio de Esportes “José Regattieri” e Quadra Poliesportiva da Vila Espanhola; e Inscrito (a): 

Adriani Nepomoceno Ziviani - Assunto: Campanha de mobilização contra o abuso e a 
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exploração sexual infanto-juvenil. Prosseguindo os trabalhos legislativos, a presidência 

submeteu à discussão e posterior votação, de forma alternada, os Requerimentos de nºs 

021/2019, 022/2019, 024/2019, 025/2019 e 026/2019, sendo todos aprovados pelos senhores 

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

presidência passou a palavra aos inscritos: Sr. Adelzir Ferreira – Assunto: Ginásio de Esportes 

“José Regattieri” e Quadra Poliesportiva da Vila Espanhola. Boa noite, sr. presidente, boa noite 

vereadores, Chefe de Gabinete e funcionários dessa Casa. Sr presidente, eu vim aqui cobrar 

sobre a quadra da Vila Espanhola. O senhor mesmo falou que esse recurso estaria aí, mas 

porque se tem esse recurso aí, não começaram a obra e nem nada feito ainda. O sr poderia me 

responder? Agora eu queria falar do Ginásio de São Roque do Canaã. Aliás, um pedaço de 

ginásio que aí se encontra. Eu sempre venho cobrar aqui, um secretário ou outro fala que vai 

melhorar, mas nada disso acontece. Quando vai melhorar? Quando machucar alguém, ou 

aquilo cair na cabeça de alguém. Só assim para sair as coisas. É uma vergonha para um 

município igual São Roque, ter o seu ginásio de esportes acabado, caindo em tempo de 

machucar os outros. Então, fica aqui o meu lamento com o esporte do nosso município. Boa 

noite a todos! Em seguida, a presidência passou a palavra ao Chefe de Gabinete, Sr. Leandro 

Zanetti, que explicou a situação que se encontra os processos da reforma do ginásio 

poliesportivo e da construção da quadra na Vila Espanhola. A presidência passou a palavra à 

segunda inscrita: Sra. Adriani Nepomoceno Ziviani – Assunto: Campanha de mobilização 

contra o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. Na ocasião, a mesma agradeceu a 

presidência pela palavra, e falou sobre a importância que a campanha tem para o nosso 

município, e também falou sobre a importância de denunciar a violência contra a criança e 

adolescentes. Por fim, agradeceu a presidência e desejou uma boa noite a todos. Dando 

prosseguimento aos trabalhos desta Casa, a presidência passou a palavra ao Sr. Elder Mateus 

Fadini: Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Secretário e demais Vereadores, meu boa noite! 

Gostaria de cumprimentar, de maneira especial, meu amigo capilé, que está aqui desde mil 

novecentos e noventa e sete, o Claudio, que é nosso contemporâneo, e também todos que 

estão aqui hoje presentes. Quero falar um pouco do Valdemir, que foi uma pessoa que eu 

convivi durante quinze anos. Uma pessoa muito bacana, muito prestativa, trabalhou com a 

disciplina de técnicas agrícolas. Ele que havia se formado onde hoje é o Ifes de Santa Teresa, e 

prestou um trabalho muito importante à nossa comunidade. As pessoas na época não tinham o 

hábito de fazer a sua hortinha caseira, e com o incentivo do Valdemir, todos passaram a ter 

esse hábito. Então, o que ele fez naquela escola, aliás, naquele barranco, vamos dizer assim, 

era incrível o que ele conseguia produzir naquele pedacinho de terra. Lembro também, ele era 

muito prestativo quando as mulheres estavam para ganhar neném, meia noite, uma hora, duas 

horas da manhã, ele estava sempre ali disposto a levar essas mulheres ou qualquer outra 

pessoa para Colatina ou até mesmo Santa Teresa. Então, a contribuição dele foi muito valiosa, 

muito, mas muito grande! Então, foi mais ou menos isso o trabalho do Valdemir naquela escola. 

Plantou muitas sementes, que hoje já estão produzindo bastantes frutos. Era isso que eu 

gostaria de falar, quero agradecer o convite do Dejair, e, para terminar, como disse o Dejair, 

nós precisamos de um município organizado, nós precisamos de um município onde as forças 

sejam levadas para o mesmo lado. Nós não podemos criar atritos, principalmente os 
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vereadores, não podem pensar somente no seu bem particular. Então, vamos apoiar o 

município de São Roque para que ele cresça cada vez mais. Foi um prazer esta aqui mais uma 

vez. Meu boa noite a todos! A presidência manteve a palavra franqueada aos senhores 

vereadores. Vereador Miguel Djalma Salvalaio; Boa noite a todos, quero cumprimentar o  Sr. 

Presidente, os colegas Vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, secretários presentes, 

presidente do Sindicato, subsecretário de Saúde, o vice-presidente da APAE, a coordenadora 

do Crea e também quero cumprimentar o nosso amigo Dejair Dipré, irmão do Valdemir. 

Cumprimentar também a filha Sabrina, o ex-vereador e colega de serviço Elder, e também o  

Chefe de Gabinete. Hoje para min é um momento de alegria, por fazer parte dessa moção de 

pesar. Mas antes, eu gostaria aqui de parabenizar os inscritos da tribuna, eu gosto quando se 

inscrevem para vir, o Adeuzir costuma se inscrever algumas vezes para vir cobrar, e isso é 

muito importante que vocês venham para pedir, e isso é um papel nosso de Vereador estar 

acompanhando, estar fiscalizando mais. Nós podemos cobrar, mas não executar as obras. Eu 

vou falar porque eu já tinha notado, e não sabia que o Leandro ia vir falar sobre a quadra. O 

recurso veio e já  está aprovado, e tudo tem um tempo. E o mês passado já foi licitado. Então, a 

gente acompanha isso, é um papel nosso de vereador, mas quero parabenizar, tem que 

continuar falando, procurando as informações. Mas parabéns, continuem fazendo esse 

trabalho, pois é muito importante para o município. E hoje, o Dejair já colocou, o Elder também, 

essa moção de pesar da passagem do Valdemir José Dipré, já falaram aqui da pessoa dele, e 

eu também pude conhecê-lo. Fazíamos juntos um trabalho de comunidade, e eu tive a 

oportunidade de conviver com toda a família, com os pais dele, com os irmãos todos era uma 

pessoa muito bacana. Então, quero parabenizar aqui o Dejair, como irmão, e filha, Sabrina, 

representantes da família, pois é muito importante quando a família reconhece a pessoa que 

ele era. Eu fico honrado de ter feito, pois quando fui prefeito, tive a honra de ter o Valdemir 

trabalhando comigo durante os quatro anos quando eu fui prefeito. Então, parabéns a vocês, e 

que Deus dê conforto à família. Então, que fique aqui, o nosso abraço, o nosso sincero pesar 

pela passagem do seu falecimento. Meu boa noite a todos!  Vereador Gilmar Meireles; Sr. 

Presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas de trabalho dessa Casa, secretários 

presentes, Chefe de Gabinete, representantes do sindicato que se fazem presentes, 

funcionários da Prefeitura e senhores e senhoras, o meu boa noite a todos! Antes, sr. 

presidente, eu gostaria de falar de dois requerimentos que foram feitos, de minha autoria. Esse 

requerimento que eu fiz, secretário Marcos, que se faz presente, onde nós sugerimos colocar 

placas nos telhados das escolas, para não termos mais que usar a energia proveniente das 

empresas de luz. De inicío, isso pode ter um custo, mas futuramente, isso pode ajudar muito. 

Então, é uma ideia que nós levamos para o Executivo, para que se estude e veja se há uma 

possibilidade ou viabilidade. O outro requerimento tem haver também com essa questão, 

sugerindo a criação do IPTU Verde, que as pessoa que desenvolvam o reflorestamento tenham 

um benefício na lei, ter um desconto no IPTU. Outra questão também, Sr. Presidente, um 

requerimento de nossa autoria, assinado por todos os pares, é a criação do Conselho do Idoso. 

Estamos sugerindo isso, pois o idoso tem recursos próprios para ele, e dai surgiu a ideia do 

conselho do idoso. Mas para que esses recursos sejam pleiteados, nós temos que ter dentro do 

município o conselho já criado. Então, esse é o proposito do nosso requerimento, solicitando 
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essa criação do Conselho Municipal do Idoso em São Roque do Canaã. Quero também 

parabenizar a equipe do CREA, que está com apenas dois anos de funcionamento e já está 

colhendo frutos de um belíssimo trabalho no nosso município. Sobre a moção, sr. presidente, 

irmão, filha e muitos de vocês não sabem, mas eu tive uma grande amizade com ele, uma 

pessoa de grande coração, que fazia muito em prol do próximo. Digo isso porque, às vezes, nós 

tínhamos algumas cadeiras de rodas quebradas, e ele sempre estava ali disponível para 

concertar aquilo. Então, fica aqui os meus parabéns a esse ato, e eu tenho convicção que ele 

está lá em cima, em um bom lugar e olhando por todos aqui embaixo. Parabéns por essa 

homenagem que foi Valdemir Dipré. Meu boa noite a todos!  Vereador Gabriel Força 

Silvestre; Boa noite a todos e a todas! Em especial, meus amigos Dejair e a Sabrina pelo 

homenageado de hoje. Em primeiro lugar, parabenizar a secretaria de Assistência Social em 

nome da Ester, por essa atitude voltada ao abuso sexual contra a criança. Eu acho isso muito 

importante! Eu vejo isso lá no pronto atendimento, em casos que, lógico que a gente não fala, 

mas quem geralmente esta envolvido é alguém muito próximo, ou até mesmo da família. E aí, 

há tempos atrás, vinham algumas discussões de tratar disso nas escolas ou não. Mas eu acho 

importantíssimo, pois nesse relacionamento entre o professor e as crianças, ele pode identificar 

um possível abuso, e muitos professores já identificaram porque eu sei disso. Então, os meus 

parabéns! Queria agora parabenizar o Adeuzir, por ter vindo aqui, eu acho que você desenvolve 

um papel crítico importante, e é democrático aquilo que você faz e coloca a sua opinião. Esse 

recurso de quase trezentos mil, foi articulado por min e a Deputada Luzia, que, infelizmente, 

não se reelegeu. Na época, o secretário de esportes era Roberto Carneiro, nós tivemos lá, o 

convênio foi estabelecido com a prefeitura, só que, com a eleição do Casagrande, ele definiu 

que os recursos dos últimos três messes da gestão do Paulo Hartung deveriam ser devolvidos e 

passado por uma reanálise sobre eles. Eu estou ansioso, sexta feira vou estar com deputado e 

estarei discutindo isso com ele, porque querendo ou não, são trezentos mil para reforma do 

nosso ginásio que está em condições precárias, e precisa de uma reforma imediata. E agora, 

eu quero falar do nosso querido Valdemir, conterrâneo, nascido em Santa Julia. Dizer que eu fui 

aluno dele, uma pessoa simples, funcionário público, dava disciplina de técnicas agrícolas, e 

me lembrando agora, foi ele quem difundiu a horta, com técnicas de fazer canteiro, que, na 

época, as famílias não tinham costume. Eu lembro também, de um episódio que, quando a 

gente é criança, a gente não esquece nunca. De uma vida que ele chegou a salvar, na época, 

na Agrovila, não havia coleta de lixo seletiva, nem nada. Existia um buraco onde todo mundo 

depositava o lixo lá dentro. E um dia, um criança caiu lá dentro e cortou o pé, cortou muito o pé, 

ele pegou, colocou a criança no colo, carregou para dentro do carro dele e levou a Colatina. 

Então, assim, foi mérito dele. Uma coincidência grande, foi quando eu vim trabalhar em são 

Roque, o meu primeiro paciente foi Valdemir. Nas vésperas do seu falecimento, estive com ele 

no Sílvio Avidos, mas tenho certeza que está em um lugar bom lá em cima. Uma boa noite a 

todos! Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos e encerrou a 

presente sessão extraordinária. 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, Fabiano Margon, Geraldo 
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Singer, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Claudecir Strelow, Gilmar 

Meireles, Renato Angelo Gastaldi e Gabriel Força Silvestre. 

 

                                                                 

Geraldo Singer 

Presidente 

 


