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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA  

DE 13 AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 
realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito 
Santo, a Vigésima Sexta 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. Prosseguindo, a presidência 
solicitou ao secretário, Sr. Fabiano Margon, a proceder à chamada dos senhores 
vereadores, verificando-se a presença da totalidade. Havendo quorum, a presidência 
declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a 
ata da sessão ordinária do dia seis de agosto de dois mil e dezenove, que foi aprovada 
por unanimidade pelos senhores vereadores. A presidência convidou o nobre secretário 
a proceder à leitura do Expediente - Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 
025/2019, de autoria do Poder Executivo, Obriga os estabelecimentos de ensino e de 
recreação infantil, públicos e privados, do Município de São Roque do Canaã-ES, a 
ofertar curso de capacitação em primeiros socorros para, no mínimo, 1/4 (um quarto) de 
seus servidores ou funcionários. 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 031/2019, de autoria 
do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 406/2007, Lei 
Municipal nº 407/2007 e Lei Municipal 563/2009 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 032/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações na Lei 
Municipal nº 407/2007, e dá outras providências; Of. nº 359/2019 GP/PMSRC, 
comunicando ao Presidente desta Egrégia Casa Legislativa, que resolveu VETAR 
integralmente a Emenda Aditiva nº 002/2019, que “acrescenta parágrafo ao artigo 2º 
do Projeto de Lei nº 022/2019, de iniciativa do Poder Executivo Municipal”; a Emenda 
Modificativa nº 004/2019, que “modifica a redação do artigo 20, do Projeto de Lei nº 
022/2019”; a Emenda Modificativa nº 005/2019, que “modifica a redação do artigo 48, 
do Projeto de Lei nº 022/2019; a Emenda Modificativa nº 006/2019, que “modifica a 
redação do caput do artigo 2º, do Projeto de Lei nº 022/2019; a Emenda Modificativa nº 
007/2019, que “modifica a redação do artigo 7º, do Projeto de Lei nº 022/2019; e 
Requerimento nº 039/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao 
Presidente desta Casa, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado à secretaria 
municipal competente, se existe possibilidade/viabilidade de colocar um corrimão no 
Beco Ademar Ferreira (Rua Antônio Gil Veloso), iniciando nas proximidades do ponto de 
comércio Troca Tudo do Mutchatcha). TRIBUNA LIVRE: Inscrito(a): Nayane Alline da 
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Silva Malavasi - Assunto: Manutenção da Quadra de Esportes da Comunidade da Vila 
Verde. Inscrito(a): Adeuzir B. Ferreira - Assunto: Iluminação Pública que compreende o 
trecho com início na Cerâmica Mundial, até o Sítio Recreio. A presidência submeteu o 
requerimento nº 039/2019 à discussão e posterior votação, que foi aprovado pelos 
senhores vereadores por unanimidade. No decorrer da presente sessão ordinária foi 
apresentado o Requerimento nº 040/2019, assinado por todos os senhores vereadores, 
que, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 121, § 3º, inciso VII, 
combinado com o caput do artigo 142 da Resolução nº 015/98 – Regimento Interno 
Cameral, requereram ao presidente desta Casa, após deliberação do Plenário, a 
inclusão em regime de urgência especial do Projeto de Lei nº 032/2019, de autoria do 
Poder Executivo, Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 407/07, e dá outras 
providências. Logo após, a presidência submeteu à discussão e posterior votação o 
Requerimento nº 040/2019, que foi aprovado pelos senhores vereadores por 
unanimidade. Havendo oradores escritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 
regimental, a presidência passou a palavra à primeira inscrita, Sra. Nayane Alline da 
Silva Malavasi, com o assunto “Manutenção da Quadra de Esportes da Comunidade da 
Vila Verde”. Nayane Alline da Silva Malavasi: Eu gostaria de cumprimentar essa Casa 
de Leis, e todos aqui presentes. Hoje eu venho fazer um pedido aos senhores 
vereadores, que estão presentes aqui hoje. O empenho e a colaboração dos senhores, 
no que diz respeito à manutenção da quadra de esportes da nossa comunidade. Hoje 
ela se encontra em situação precária. Banheiro quebrado, portão caindo quase 
machucando uma criança ou até mesmo um adulto, e além de outras melhorias, como a 
parte da iluminação da quadra, com a parte elétrica dela, que permanece com 
interruptores, sem a devida proteção contra a criança. Gostaria de lembrar que essa 
quadra é usada nos festejos de nossa padroeira, de Nossa Senhora Aparecida, e, com 
isso, o Conselho da comunidade, vendo a situação, protocolou um ofício requerendo à 
prefeitura e ao setor competente uma manutenção preventiva e corretiva. Hoje, a 
quadra, tirando o campo que pertence a Associação Atlética da Vila Verde, é o único 
local de lazer e prática esportiva da nossa comunidade, e se encontra em situação 
precária. Então, hoje eu venho pedir a colaboração e o empenho dos senhores 
vereadores na realização dessa pequena reforma da quadra da nossa comunidade. A 
nossa quadra se encontra meio que abandonada. À noite ela é usada por usuários de 
drogas, como ponto de prostituição, sem falar nas diversas badernas que são feitas. 
Como os portões da quadra estão quebrados, os motoqueiros entram lá durante a noite, 
aceleram, ficam dando tiro com a moto, ficam soltando bomba dentro da quadra, e isso 
incomoda os vizinhos, incomoda a população, que vive ao redor da quadra. Então, eu 
venho aqui pedir a ajuda de vocês. O ofício já foi protocolado no protocolo geral da 
prefeitura no dia sete de agosto. Então, estou vindo aqui pedir, não só como membro do 
conselho, mas também pela comunidade. Vim como mãe, porque semana passada o 
meu filho estava aqui recebendo uma moção, no qual ele participou de um torneio e de 
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um campeonato, no qual eles foram vice-campeões. Campeonato esse que teve pouco 
apoio da prefeitura, mais foi carregado e superado pela vontade de voluntários. Então, 
eu venho aqui pedir como mãe, porque a qualquer momento aquela trave de madeira 
que esta lá na quadra, ela pode cair na cabeça do meu filho, a qualquer momento. A 
minha filha, que brinca lá na quadra, pode tomar um choque também com aqueles fios 
desencapados. Então, eu venho aqui pedir em nome da comunidade. Obrigado a todos! 
Em seguida, a presidência passou a palavra ao segundo inscrito, Sr. Adeuzir B. Ferreira, 
com o assunto “Iluminação Pública, que compreende o trecho com início na Cerâmica 
Mundial, até o Sítio Recreio”. Adeuzir B. Ferreira: Boa noite, sr. presidente, Mesa 
Diretora, vereadores, funcionários dessa Casa, e todos aqui presentes. Eu volto mais 
uma vez aqui nessa Casa, porque não é a primeira que eu venho aqui. Eu tive aqui há 
um ano, cobrando a iluminação pública do Sítio Recreio até a cerâmica do Kiri. Falaram 
comigo que foram lá medir e tudo, mas medir e não fazer é muito fácil. Porque que só 
mede e não faz? Eu gostaria de saber, sr. presidente, foi tirado e mudado a iluminação 
na rua, porque não aproveitam e colocam elas lá? Porque é um trecho perigoso, lá 
passam idosos caminhando para ir à igreja, tem gente à tarde que faz caminhada, e está 
tudo escuro. A gente vem aqui e cobra, eles falam que vai fazer, só que eu falo uma 
coisa com vocês, eu não sei se essa administração esta brincando com a população de 
São Roque, ou está achando que todo mundo é aqueles que chegam a quatro em 
quatro anos na porta da casa e ainda dá o sim. Eu sinto muito, vereadores. Eu já tive 
várias vezes aqui nessa casa, pedindo vocês para fazerem ofícios para o prefeito, e 
vocês colaboraram e fizeram. Então, agora peguem essa causa da iluminação pública, e 
vai em cima do prefeito. Se é a Santa Maria, vai em cima da Santa Maria, começa 
mandar ofícios para eles e cobrem atitudes deles, porque eles falam que vão fazer, mas 
quando vai fazer? Só vai fazer quando alguém for roubado ou morto naquela escuridão. 
Não que eu estou falando que uma lâmpada vai evitar isso, mas já vai ajudar muito! Boa 
noite a todos! Prosseguindo, a presidência franqueou a palavra aos senhores 
vereadores. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite, vereadores, presidente e a 
população presente! Hoje eu estou observando aqui, que a assessoria do Prefeito não 
se encontra, isso é sacanagem, né! Mas vamos esquecer deles lá em cima, porque eles 
não têm mais jeito não. Hoje, eu queria dar os parabéns às vinte e oito Agentes 
Comunitárias de Saúde, pelo trabalho que tem feito no nosso município. Mas, às vezes, 
eu fico triste. Triste pelas atitudes que o prefeito toma lá em cima. Será que nós não 
teríamos uma solução melhor para vocês?  Por que eles não vieram conversar com nós 
e com vocês? Eu tenho certeza, alguma solução teria. Lá em cima, tem salários 
absurdos, lá tem atitude e solução pra tomar aquelas providências, esses salários 
absurdos, salários altos e milionários que essa assessoria do prefeito tem. Às vezes, 
pessoas trabalhadoras, com salario mínimo, será que não tem uma solução, tem que ser 
queimando bucha, sem conversar? Não eram melhor os vereadores, vocês, assessoria 
do prefeito, a assessoria da câmara se juntar para ter a solução. Hoje, nós estamos 
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todos aqui, e cadê eles? Pode ter certeza, eles estão no ar, assistindo televisão, e nós 
aqui queimando essa bucha. Então, boa noite a todos! Vereador Gilmar Meireles:  Sr. 
Presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, secretários que se fazem 
presentes, senhores e senhoras, meu boa noite a todos! Primeiro, eu gostaria de 
parabenizar a Alline, a primeira oradora que esteve aqui hoje, que falou a respeito do 
esporte, em especial, a quadra da Vila Verde. O nosso ginásio de esporte também está 
em situação precária, e nós temos lá a terceira idade. Então, se eu não me engano, tem 
até um impedimento do corpo de bombeiro com impedimento para  uso daquele espaço. 
Então, no mês passado, fizemos uma oitiva com o secretário de Esporte. O que é uma 
oitiva? Convocamos ele para saber como está o esporte e a cultura no nosso município. 
Como está a situação dos nossos jovens que precisam de mais espaços. Peço também, 
sr.presidente, essa situação do nosso ginásio de esportes, outro ginásio também, da 
comunidade de São Jacinto, a situação lá está delicadíssima. Banheiros ruins, a quadra 
de São Bento também, temos que ver isso. Então, hoje eu digo: Nós temos que 
trabalhar com prioridades, e a prioridade do órgão público é investir dinheiro em vocês. 
Tem tantas coisas feitas com rapidez. Se não tem recurso na pasta, então manda um 
projeto aqui pra nós. Nós podemos fazer uma suplementação para priorizar aquilo 
naquele momento.  A questão do segundo orador, tivemos o ano passado em visita ao 
Sítio Recreio, onde as demandas da iluminação pública lá é um breu à noite. Mas, 
segundo o Executivo, vai estar fazendo a iluminação pública sim. Esperamos que isso 
seja visto, e que esses recursos e que essa obra comesse imediatamente. Agora, eu 
gostaria de falar um pouquinho de vocês, Agentes de Saúde. Estamos com vocês! 
Vocês são uma classe que estão diariamente com as nossas famílias, eu até pensando 
e conversando, a gente tenta buscar alguns projetos, como os outros municípios 
trabalham, como trabalha de agente de saúde, e a gente vê as dificuldades que vocês 
têm. Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: Queria parabenizar as agentes pelo 
belíssimo trabalho. Que vocês nunca desanimem diante das dificuldades. Sei que as 
críticas são muitas, mas eu sei do trabalho de vocês. Peço a Deus, que vocês 
continuem cada vez melhor. Então, peço a todas vocês, que continuem assim com esse 
belíssimo trabalho, e se precisarem do apoio que pudermos dar agente vai estar 
apoiando vocês. Vereador Gilmar Meireles: Perfeito, vereadora Olga. Vocês trabalham 
com prevenção, é melhor prevenir. Então, vocês tentam, na medida do possível, levar às 
nossas famílias. Outra coisa, eu estava vendo em outros municípios, eu até vou fazer 
um requerimento que seja feito amanhã ao Executivo, que os agentes de saúde tenham 
um tablete para trabalhar, para jogar as coisas no sistema, porque hoje vocês tem tanto 
papel para preencher. Então, esse tablete, que é do direito de vocês, vai facilitar, vai dar 
agilidade no trabalho de vocês. E é isso, parabéns, e estamos com vocês! Vereador 
Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Queria primeiro parabenizar a todos, a 
Nayane, por estar lutando pela sua comunidade, porque lá é o único ambiente que a Vila 
Verde dispõe para o lazer das crianças. Quero também agradecer ao Adeuzir, é um 
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cidadão que com frequência vem aqui. Ele é um cidadão participativo, tem interesse nas 
coisas de São Roque do Canaã, e está sempre aqui com a gente, discutindo, e é um 
gás também que a gente coloca pra poder estar cobrando mais. Eu queria falar um 
pouco do Projeto de Lei nº 032/2019, que é o que trata das agentes comunitárias de 
saúde. Queria dizer que, em primeiro lugar, na verdade, está mudando as atribuições 
dos agentes comunitários de saúde, e que essa lei foi uma lei criada em 2017. É o Plano 
Nacional de Atenção Básica, que reformula o que é PSF. Foi criado pelo então 
presidente, Michel Temer, corrupto de carteirinha, que hoje está solto, desfilando em 
Brasília e São Paulo, mas que ninguém fala nada. O dia que ele assumiu o poder, em 
2016, ele só fez medidas que é para sacrificar o povo trabalhador. Então, nesse sentido, 
o governo pode fazer o PNABE ou o que quiser, vai chegar em Barracão, mais aqui 
dentro de São Roque não vai entrar não, porque o meu voto esse governo não vai ter. 
Queria dizer que nenhum de nós está satisfeito em votar isso, essa matéria no ponto de 
vista constitucional, ela é legal, mas tenho certeza que nenhum vereador vai ter a 
coragem de votar a favor disso. Isso é um desrespeito ao trabalhador de São Roque, e 
com vocês, agentes de saúde, que trabalham de sol a sol fazendo muito mais que só 
visita domiciliar. Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Boa noite a todos! Quero 
cumprimentar a Mesa, os colegas vereadores, e todos presentes. Queria falar aqui para 
a Nayane sobre as quadras, as quadras como a de São Jacinto, que foi citado aí, ela 
tem uso da escola, a comunidade usa também até oito, nove horas da noite. E eu tive 
uma vez com o engenheiro naquela de São Bento, na nossa em São Jacinto também, 
em Santa Luzia também já reivindicaram. Então, sr. presidente, eu estive ontem 
conversando com o engenheiro, porque envolve os três secretários, de Obras, Esporte e 
Educação. Então, todos eles também veem essa necessidade. Então, ontem eu chamei 
o prefeito para estar vendo isso aí. No caso do ginásio, existe uma emenda parlamentar 
e vamos ver se libera. Agora, essas outras que não tem que está com urgência, fazer 
com recurso próprio. São coisas pequenas, reparos pequenos que dá pra fazer com 
recurso próprio. Então, quero parabenizar você Nayane, que teve a iniciativa de vir aqui, 
e isso é muito importante. Sobre iluminação pública, você já foi mais de sorte Adeuzir. 
Você falou que tinha pessoas da empresa lá a pouco tempo, e realmente a iluminação 
pública sai da conta que nós pagamos todo mês. É um dinheiro que vem para conta do 
município, é o município que banca, mais depende do projeto da empresa de luz, e 
depois ela manda um projeto e não é ela que executa, é outros. Ontem de manhã, 
quando eu estava conversando com o prefeito, a empresa entregou para o Moisés, os 
projetos que vai no Sítio Recreio e um que vai para Bassani. Esses dois já estão aí para 
colocarem preços para fazer a licitação. Então, é aquilo que você falou, cobrar para que 
seja executado. E sobre os agentes comunitários de saúde, todos nós, com certeza, 
estamos com vocês, com essa portaria pelo ex-presidente, e agora com uma nova 
mudança em 2018, com a proposta de diminuir gente. O trabalho de vocês para nós que 
estamos aqui, para nós aqui no interior, nós temos essa necessidade, ajuda no pedido 
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de marcação de consultas, e lá pela portaria do presidente vocês não precisam fazer 
isso, não visando o pobre. Nós já conversamos aqui, e eu tenho certeza que nenhum 
vereador, nem o secretário de saúde, vocês podem ate pedir o Orlei, não ia mandar um 
projeto desses aqui pra nós, mas nós vamos votar contra esse projeto. E vamos ver o 
que vai dar lá pra frente. Mas, pelo menos, nós não vamos votar uma coisa que amanhã 
ou depois possa prejudicar vocês. Quero parabenizar todas as agentes, que vocês 
continuem firmes e nós, com certeza, estaremos com vocês. Logo após, a presidência 
submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos 
sem intervalo regimental, que foi aprovado pelos senhores vereadores. Sendo a 
proposta de continuidade dos trabalhos sem o intervalo regimental aprovada pelo 
plenário, a presidência passou a deliberar  a ordem do dia, solicitando ao nobre 
secretário que procedesse à nova chamada dos senhores vereadores, confirmando a 
presença da totalidade.  A presidência solicitou e, incontinenti, submeteu à 
deliberação do plenário acerca da dispensa do(s) parecer(es) em relação ao Projeto de 
Lei nº 032/2019, sendo aprovada pelos senhores vereadores. A presidência submeteu à 
discussão e posterior votação o Projeto de Lei nº 025/2019, que foi aprovado por 
unanimidade. E, em seguida, a presidência submeteu à discussão e posterior votação o 
Projeto de Lei nº 032/2019, que foi rejeitado 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: Geraldo Singer, Miguel Djalma Salvalaio, 
Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Gilmar 
Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Fabiano Margon e Renato Angelo Gastaldi.  
 
 
 

Geraldo Singer 
Presidente 
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