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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 24 

DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos Vinte e quatro dias do mês de setembro 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 Trigésima Segunda Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 
Sexta Legislatura, sob a presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o 

Gilmar Meireles 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 quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos 
legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão ordinária do dia 

dezessete de setembro de dois mil e dezenove, que foi aprovada por unanimidade. A 
presidência solicitou ao nobre secretário para efetuar a leitura do Expediente: Projeto de 
Decreto Legislativo nº 03/2019, de autoria da Mesa Diretora, Aprova o Orçamento da 
Câmara Municipal de São Roque do Canaã-ES para o Exercício Financeiro de 2020; - A 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opina por sua aprovação. 

Requerimento nº 051/2019, subscrito pelo vereador Geraldo Singer e outros, requerendo 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã – ES, para que 
informe, e, incontinenti, sejam adotadas medidas cabíveis acerca da seguinte solicitação: 
Concurso Público – Aplicação de provas realizadas no dia 15 de setembro de 2019 – 
cartões-respostas já estavam sobre as mesas dos candidatos, antes do início das provas, 

com o nome do candidato e número de inscrição. Tribuna Livre: Inscrito: Adeuzir B. 
Ferreira, Assunto: Estacionamento de carros de forma irregular em cima das calçadas. 
Continuando, a presidência submeteu o requerimento nº 051/2019 a discursão e posterior 
votação que foi aprovado por todos os vereadores.  Havendo oradores inscritos para fazer 
uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou a palavra ao orador inscrito, 

Sr Adeuzir B. Ferreira, Assunto: Estacionamento de carros de forma irregular em cima das 
calçadas.  Sr Adeuzir:  Boa noite Senhor presidente, funcionários desta casa, e população 
que se faz presente o meu boa noite. Senhor presidente, oque me traz aqui hoje, é sobre 
os estacionamentos em São Roque do Canaã. Eu queria falar que encheram as ruas de 
placas, e eu não estou vendo lei nenhuma sendo comprida, e eu gostaria que essa casa de 

leis nos ajudasse, e faça um oficio para o órgão competente, colocar em pratica aquilo que 
eles colocaram na rua, placa de proibido estacionamento em local proibido. Não estou 
falando só dos carros de cidadão saoroquense, mais também dos carros da prefeitura, 
então como vamos fazer, se um funcionário da prefeitura, que dirige um carro da prefeitura 
encosta nesses tipos de lugares, eu tirei até foto, eu posso enviar a cada um de vocês 

vereadores, porque se a lei vai ser aplicada para todos, então vamos começar por dentro 
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da casa da gente, então antes de colocar lei, educa os próprios motoristas a estacionar em 
seus devidos lugares porque em cima de calçada, uma carro da prefeitura, fica muito feio 
para o órgão publico. Então eu venho aqui mais uma vez, para pedir vocês, para que 
cobrem do órgão competente. Aqui em são roque ninguém tem coragem de tomar atitudes, 

se fosse eu um prefeito de uma cidade, como eu falei aqui com esse exemplo do carro da 
prefeitura, chamaria esse motorista, e estruía ele no que tem que ser feito, dar um bom 
exemplo, então, eu espero que isso não tenha uma segunda vez, porque eu vou ter o 
prazer de ligar para policia e mandar vir prender e multar o carro da prefeitura e depois 
divulgar. Obrigado a todos e uma boa noite! Em seguida, a presidência franqueou a palavra 

aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, 
colegas Vereadores, colegas de trabalho dessa casa, secretários presentes e a todos 
vocês a minha boa noite. Sr. Presidente, primeiro, em cima de algumas indagações que a 
gente teve, desse requerimento que foi solicitado algumas informações ao executivo, no 
que diz respeito a esse concurso publico, eu gostaria de passar para algumas pessoas que 

nos questiona, a câmara não realiza concurso, quem realiza é o executivo, o papel que 
passou aqui por nos, foi uma lei para aprovar cargo para processos seletivos ou quando 
vier concursos. Então, isso cabe a nos, mais a realização do concurso publico, é 
extremamente responsabilidade do executivo. Digo isso, porque em cima dessas 
indagações, vem o papel do vereador, é isso, fiscalizar aquilo que nos comunicam, se ouve 

alguma coisa errada, vai ser tomada as providencias, caso contrario o concurso ocorreu de 
forma plena, mais em cima de algumas indagações, inclusive o presidente do sindicato 
teve aqui na semana passada, e ele questionou alguma coisa relacionada a procurador, 
que é um cargo de extrema responsabilidade dentro do município, e requer também uma 
escolha de extrema cautela para quem vai ser esse procurador. Eu busquei algumas 

informações, porque em cima de tanto questionamento, agente tem que buscar e ver oque 
procede, e oque não procede encima do que estão dizendo. Eu gostaria que se 
comunicasse imediatamente a ordem dos advogados, que uma vez se tem o cargo de 
vereador, a ordem dos advogados tem como obrigação, estar participando da comissão 
que realiza o concurso publico. Eu acho Senhor Presidente, que isso não ocorreu! Se isso 

não ocorreu, existe uma falha ai, então, a partir desse momento, eu gostaria a partir de 
amanha que a ordem dos advogados seja notificada, se ouve esse manifesto dessa 
comissão com relação à participação da OAB na hora de preparar esse edital. Outra coisa 
Senhor Presidente, nos fazemos requerimentos, e o executivo tem prazos para nos dar 
informações, e já tem aproximadamente quatro meses que já foi feito um requerimento, 

aonde nos pedimos informação sobre o conselho municipal de desenvolvimento 
econômico, inclusive, nos votamos uma lei polemica, aonde ouve decisões do conselho 
sobre horas das maquinas, na questão de pagamentos, que hoje o produtor paga um valor 
simbólico quando solicita um maquinário. E nos solicitamos como esta esse conselho, se 
ele esta na ativa, ou não esta, porque o próprio produtor mesmo, nos solicita dizendo que o 
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conselho de desenvolvimento econômico, não esta funcionando, ai eu pergunto, todo o 
recurso que vem para aquisição de maquinas e a agricultura, só vai vir emendas se o 
conselho estiver funcionado. Então, eu gostaria que tomassem medidas cabíveis Senhor 
Presidente, ao não atendimento do nosso requerimento. Minha boa noite a todos! 

Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite vereadores, boa noite população presente, 
secretários e a todos. Senhor Presidente, eu venho na tribuna hoje, para tratar de duas 
questões. A primeira, é relacionada a demanda que surgiu com alguns participantes do 
concurso. Quero agradecer a câmara, por ter elaborado esse requerimento pedindo 
esclarecimentos, e cobrando uma postura da administração perante a essa situação.  Hoje 

foi aprovado um requerimento, aonde solicitamos reinvindicações, para esclarecimentos do 
concurso que vocês fizeram, sobre o concurso publico. Gostaria de dizer também, que hoje 
varias agentes de saúde entraram em contato comigo, relatando um edital que saiu sexta 
feira, aonde a uma contratação de doze agentes de saúde por uma empresa. Eu acho que 
algumas sessões atrás, nos já nos posicionamos aqui, por entender que o agente 

comunitário de saúde exerce um papel na prevenção e na saúde publica do nosso 
município, então eu queria registrar, e pedir que façam um requerimento solicitando sobre 
isso ai, porque doze agentes de saúdes são um contingente muito pequeno para nosso 
município. E aproveitando, ontem eu tive uma reunião com os presidentes das 
associações, e a reinvindicação é muito grande contra isso, que esta totalmente paralisada 

e que ninguém toma nenhuma decisão. Vereador Gilmar Meireles: inclusive vereador, 
essa questão é gravíssima, uma vez que diz aqui, se o nosso requerimento não for 
atendido, nos podemos notificar o ministério publico sobre isso dai, porque está burlando a 
nossa prerrogativa para o município, então eu requeiro que o ministério publico seja 
notificado sobre isso, pois a sociedade não pode pagar esse parto não.  Vereador Gabriel 

Força Silvestre: pois é, como você disse aqui, eu vou ‘enfatizar o conselho, assim como o 
conselho de saúde, o conselho de educação, o conselho de agricultura tem um papel 
fundamental em nosso município, e nos aprovamos aquele projeto de lei aquela vez, que a 
responsabilidade de olharem certas coisas eram com eles, e agora quem esta tento essa 
responsabilidade agora? Então, eu acho que nos vamos ter que estudar uma forma, de 

cobrar com uma maior urgência, alias urgência não, que urgência já passou, nos temos 
que cobrar isso rapidamente, para termos essa resposta, ou a solução. É isso que eu tinha 
pra dizer hoje Senhor Presidente. Uma boa noite a todos! Vereador Miguel Djalma 
Salvalaio: Boa noite Senhor Presidente, boa noite vereadores, secretários presentes, 
presidentes dos sindicatos, funcionários públicos, e demais presentes. É  nosso papel fazer 

o requerimento e também de pedir quando passe do prazo, porque tem que ter uma 
resposta, se sim ou se não. Assinamos hoje e aprovamos o requerimento sobre o concurso 
público, e agora ele vai ser encaminhado, e vai ter um prazo para ser protocolado, então 
agente espera que essa resposta venha esclarecendo todas às duvidas que tenha ali. 
Outra coisa Senhor Presidente que quero colocar hoje, sobre o projeto do orçamento da 
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câmara, e eu queria dizer ao publico e aos colegas vereadores, que a minha posição. Na 
LDO, eu já falava contra esse valor que nos colocamos na câmara, nos estamos passando 
por crise, e eu não vejo motivo para a câmara pedir hoje trezentos mil a mais para o 
próximo ano. Nos não temos nenhum projeto para executar dentro da câmara, e o ano que 

vem que é o nosso ultimo ano de mandato, ai sim, vamos sentar, e analisar projetos para 
uma próxima legislatura, construir uma sede própria, mais hoje, no orçamento eu voto 
contra esse valor para o nosso orçamento da câmara. Uma boa noite a todos!  
Continuando, a presidência submeteu a deliberação do plenário acerca da continuidade 
dos trabalhos legislativos sem intervalo regimental que foi aprovado por todos os edis hora 

presentes. Prosseguindo, a presidência solicitou ao secretario a proceder à nova chamada 
aos senhores vereadores, que na ocasião, todos os edis se faziam presentes. 
Continuando, a presidência submeteu o Projeto Decreto Legislativo nº 003/2019 a 
discursão e posterior votação, que foi aprovado pela maioria.  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, Renato Angelo Gastaldi e Fabiano Margon.   

 

 

 

Geraldo Singer 

Presidente 
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