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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 1º 

DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Ao primeiro dia do mês de outubro 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 Terceira 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 quórum, a presidência declarou abertos os 
trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão ordinária 
do dia vinte e quatro 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 Lei nº 036/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a 
alteração da Lei Municipal nº 058/98 e dá outras providências; Requerimento nº 053/2019, 
de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Presidente desta Casa, após 
deliberação do plenário, seja encaminhado, com a máxima urgência, ao secretário municipal 
de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, para que proceda a instalação de hidrômetro de água 
e rede de esgoto no campo de grama sintética, na localidade de São Jacinto, neste 
Município; Requerimento nº 054/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo 
ao Presidente desta Casa, após deliberação do plenário, seja encaminhado, com a máxima 
urgência, ao secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e Defesa Civil, para 
que informem sobre a real situação da Quadra de Esportes de São Jacinto, neste município; 
Requerimento nº 055/2019, subscrito por todos os senhores vereadores, requerendo ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, após 
deliberação do plenário, seja encaminhado ao diretor geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Sr. Luiz Cesar Maretto Coura, o presente 
requerimento, com as seguintes solicitações: Que o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado do Espírito Santo (DER-ES) adote as medidas legais para dar início às obras de 
construção de abrigos para passageiros com bancos e coberturas nos pontos de parada 
para embarque e desembarque de passageiros do sistema intermunicipal de transporte 
coletivo na Rodovia Armando Martinelli – trecho: Santa Teresa/São Roque do 
Canaã/Colatina; Requerimento nº 056/2019, subscrito por todos os senhores vereadores, 
requerendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Roque do 
Canaã, após deliberação do plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal de São Roque do Canaã, Sr. Rubens Casotti, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde, para que preste informações e apresente parecer jurídico acerca da 



� 

 

 

 
 

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  

legalidade do seguinte assunto: Edital de Chamamento Público nº 002/2019 – Processo 
Administrativo nº 2709/2019 – Cargo: Agente Comunitário de Saúde; e Requerimento nº 
057/2019, subscrito por todos os senhores vereadores, requerendo ao Presidente desta 
Casa, após deliberação do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto 
de Lei nº 036/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal 
nº 058/98 e dá outras providências. TRIBUNA LIVRE: Inscrito: Renato Roberto Luchini - 
Assunto: Apoio do Poder Público e das Associações de Produtores Agropecuários para 
instalação de uma fábrica de rações no Município de São Roque do Canaã. Em seguida, a 
presidência submeteu à discussão e posterior votação os requerimentos de n°s 053/2019, 
054/2019, 055/2019, 056/2019 e 057/2019, sendo todos aprovados por unanimidade. 
Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência 
passou a palavra ao inscrito, Sr. Renato Roberto Luchini - Assunto: Apoio do Poder Público 
e das Associações de Produtores Agropecuários para instalação de uma fábrica de rações 
no Município de São Roque do Canaã. Sr. Renato Roberto Luchini: boa noite a todos! Eu 
não tenho intimidade com o microfone, mais vou ser o mais breve possível. Esse trabalho 
com a fábrica de ração já tem cinco anos que eu tenho esse sonho. E eu vejo, no meu ponto 
de vista, que seria uma boa coisa para o nosso município, e eu gostaria de saber de vocês 
vereadores, se vocês acham importante uma fábrica de rações no município de São Roque 
do Canaã. Para que isso aconteça, nós precisamos de parcerias no município, produtores 
rurais, as associações e do Governo do Estado. A fábrica seria sem fins lucrativos, só 
pagaria água, energia e os gastos necessários. Era só isso que eu tinha para falar. Logo 
após, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar 
Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas de trabalho desta 
Casa, senhores e senhoras que se fazem presentes, o meu boa noite a todos! Gostaria hoje, 
que se inicia o mês de outubro, é o mês dedicado à campanha ao câncer de mama. E 
também quero parabenizar a todas as ONGS e a todos os movimentos que trabalham em 
prol dessa causa, de modo especial, eu quero homenagear uma ONG em especial, “Amigas 
para o bem viver”, que faz um trabalho fantástico de prevenção ao câncer de mama. Então, 
fica aqui o meu apoio a essa entidade. Gostaria também, Senhor Presidente, de falar um 
pouco de dois requerimentos de minha autoria. O primeiro requerimento ele fala da situação 
da quadra de esporte de São Jacinto. Algumas pessoas nos procuraram, eu acho que a 
quadra está interditada, então a gente quer saber o motivo pelo qual ela está, e quais são as 
medidas cabíveis para estar fazendo para que essa situação se resolva. O outro 
requerimento também é ligado a área de esportes, no que diz respeito ao campo sintético de 
São Jacinto. Lá também precisa serem feitas algumas benfeitorias, no que diz respeito a 
água. Lá já tem os banheiros até prontos e, segundo os moradores, sem a questão de água 
está dificultando muito a questão da utilização ali. Quero também nesse momento, senhor 
presidente, parabenizar o orador que aqui esteve, onde ele falou sobre uma fábrica de ração 
para o município, onde eu acho viável para o nosso município. Nós temos que trabalhar sim 
uma forma de diversificar, de trazer para o município outras fontes de empregos, nós 
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precisamos disso. Quando você fala nessa construção da fábrica de ração, se tiver 
viabilidade, se conseguir parceiros, isso também vai gerar empregos dentro do nosso 
município. Então, eu gostaria de dizer que é viável, mas tudo tem que ter projeto, e recursos 
através de parceiros. Meu boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a 
todos! Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a sua atitude, Gilmar, por lembrar-se da 
questão do outubro rosa, sobre o câncer de mama. O câncer de mama é um dos cânceres 
que mais atinge as mulheres no mundo, e é uma doença que se for diagnosticada logo, a 
uma possibilidade de cura muito grande. Então, eu acho que essa Casa tem que se 
manifestar nesse sentido mesmo, e sensibilizar essa população feminina, para que, após os 
quarenta anos, faça a mamografia para terem o diagnóstico do câncer de mama. Queria 
também parabenizar a atitude do Renato Luchini, que há cinco anos já vem tratando desse 
assunto, está empenhado nisso, e também queria parabenizá-lo pelo trabalho que você está 
realizando no Sitio Recreio. Eu fiquei sabendo sobre a questão do plantio de árvores e 
reflorestamento lá. Então, queria parabenizá-lo por isso, por essas belas atitudes aqui no 
município. Queria lembrar aos nobres vereadores, que hoje é o dia do vereador, e dizer que 
ser vereador não está sendo fácil. Eu acho que os vereadores dessa legislatura, não 
desmerecendo as outras, mas esses dessa legislatura estão exercendo o papel deles sim, 
por mais dificuldades que a gente tenha, nós estamos cobrando, fiscalizando, nós estamos 
propondo, mas só que, às vezes, uma coisa desestimula a gente. É a falta de poder, a falta 
de decisão, nós vemos a coisa errada, nós queremos consertar, mas nós somos muito 
limitados, nós não temos o poder que a população acha que a gente tem. Mas, no geral, eu 
acho que nós temos se saído muito bem nesses três primeiros anos. Uma boa noite a todos! 
Prosseguindo os trabalhos, a presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da 
continuidade dos trabalhos legislativos sem intervalo regimental, que foi aprovado por todos 
os edis ora presentes. Prosseguindo, a presidência solicitou ao secretário a proceder à nova 
chamada aos senhores vereadores, confirmando a presença da totalidade. Por fim, a 
presidência submeteu o Projeto de Lei nº 036/2019 à discussão e posterior votação, sendo 
aprovado 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, Renato Angelo Gastaldi e 
Fabiano Margon.   

 
 

 

Geraldo Singer 

Presidente 

 


