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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 08 

DE OUTUBRO DE 2019. PRESIDÊNCIA DO 

VEREADOR GERALDO SINGER.  

Aos oito dias 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 Canaã, do Estado do Espírito Santo, a 
Trigésima Quarta Sessão Ordinária, sob a Presidência do vereador Geraldo Singer. Ao dar 
início à sessão ordinária, a presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba 
Simonelli para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão 
sob a proteção de Deus. Prosseguindo, a presidência convidou os Sargentos Angelo Cesar 
Castelluber e Hudson Pinheiro Silva para fazer parte da Mesa, e solicitou ao nobre secretário, 
Sr. Fabiano Margon, a proceder à chamada dos senhores vereadores, verificando-se a 
presença da maioria, e ausência do Vereador Gabriel Força Silvestre. Havendo quórum, a 
presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à 
discussão a ata da sessão ordinária do dia primeiro de outubro de dois mil e dezenove, que 
foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidência solicitou ao secretário para efetuar 
a leitura do expediente. Projeto de Lei nº 040/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe 
sobre a instituição do sistema de transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde de 
São Roque do Canaã ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa, de forma regular, 
referente à Rede Cuidar, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 041/2019, de autoria do 
Poder Executivo, Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº 042/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe 
sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências; 
Requerimento nº 058/2019, de autoria do Vereador Leonardo Casotti Peroni e outros, 
requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã que 
informe acerca da seguinte solicitação: Providências para a construção de Cemitério Público 
Municipal; Moção nº 003/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros, de 
congratulações ao Comandante do DPM de São Roque do Canaã, Sgt PM Angelo Cesar 
Castelluber, e aos senhores: Sgt PM Hudson Pinheiro Silva; Sgt PM Luis Antonio Dutra; Sgt 
PM José Renato Gramilich; Cb PM Natalina Mattedi; Cb PM Jesus Rudio; Cb PM Marcos 
Cavalcante de Moraes; Cb PM Sergio Ramiro Libard; Sd PM Iago Rudio; Sd PM Bruno Tiago 
Couto; Sd PM Bruno Fellipe Zottele; Sd PM Caroline de Jesus Ramos Castilho; Sd PM 
Fernando Vitor Toso; e Sd PM Vitorio da Silva Piza, pelas ações de segurança pública e 
combate ao tráfico de drogas empreendidas no Município de São Roque do Canaã-ES; e 
Requerimento nº 060/2019, subscrito pelos vereadores Olga Maria Dala Barba Simonelli, 
Claudecir Strelow, Gilmar Meireles, Miguel Djalma Salvalaio, Fabiano Margon, Leonardo 
Casotti Peroni e Renato Angelo Gastaldi, requerendo ao presidente desta Casa, após 
deliberação do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial dos Projetos de Lei de 
nºs 040/2019, 041/2019 e 042/2019, todos de autoria do Poder Executivo. Prosseguindo, a 
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presidência submeteu à discussão e posterior votação, os requerimentos 058/2019 e 
060/2019 que foram aprovados pelos senhores vereadores. Posteriormente, a presidência 
franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor 
Presidente, Mesa Diretora, colegas dessa Casa de Leis, colegas vereadores, senhores e 
senhoras que se fazem presentes, o meu boa noite a todos! Quero cumprimentar o Sargento 
Castelluber, também o Sargento Hudson, cumprimentando os dois eu estendo os meus 
cumprimentos a cada um dessa classe presente aqui hoje. Senhor presidente, eu acho que 
na vida o reconhecimento é muito bom em tudo aquilo que a gente faz. Hoje, sargento, essa 
moção assinada por todos os nobres pares é uma forma de reconhecer o grande esforço da 
tropa fazendo esse trabalho árduo aqui no nosso município. Essa classe precisa ser mais 
valorizada, tem que ter reconhecimento a vocês. Gostaríamos muito de contar com essa 
força de apoio e dedicação que vocês estão tendo, por isso, eu preparei um ofício, e quero 
que os demais vereadores assinem junto comigo, pedindo aos nobres policiais que façam 
também esse belo trabalho dentro de nossas escolas. Que se retorne para o nosso município 
aquele programa Proerd, que é um programa fantástico. Eu vejo que em Colatina ainda tem, 
então que volte esse projeto aqui pro nosso município, e que a polícia faça um trabalho junto 
com as nossas escolas, porque se nós não começarmos agora, a gente sabe que vai ter um 
outro lado para recrutá-lo. Então, cabe a nós, às famílias, e também com a parceria da 
polícia. Fica aqui os meus parabéns ao trabalho de vocês, e que continuem arduamente esse 
trabalho aqui dentro do nosso município. Meu boa noite a todos!  Vereador Claudecir 
Strelow: Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, Sargento 
Castelluber, Sargento Hudson, e a todos os presentes. Hoje, eu venho aqui parabenizar o 
trabalho de vocês. É um trabalho muito difícil, você corre risco todas as horas. Então, tem que 
ter muita coragem e dedicação para ficar nessa profissão. Hoje eu dou os meus parabéns a 
vocês, e agradeço o modo que vocês vêm cuidando de nosso município. E também 
agradecer muito a esses dois policiais, porque no passado, eu tinha uma vida traçada, e se 
não fossem os policiais, hoje eu não estaria aqui falando para vocês. Eu agradeço de 
coração, pois mudou minha vida. Então, meus parabéns e obrigado! Vereador Miguel 
Djalma Salvalaio: Quero cumprimentar aqui os colegas vereadores, funcionários dessa 
Casa, representantes do município, e também cumprimentar a todos os policiais aqui 
presentes, através dos Sargentos  Castelluber e Hudson.  Eu quero parabenizar o trabalho de 
todos vocês, pelo ótimo trabalho que vêm fazendo no nosso município, pelo risco que vocês 
correm, pelas dificuldades quando são chamados. Mas não desanimem nunca. Que Deus 
sempre possa iluminar, abençoar e proteger a cada um de vocês, que saem de manhã e, às 
vezes, pegam plantões de ate vinte e quatro horas de serviço, dando proteção a cada um de 
nós em nosso município. Meu boa noite a todos!  Prosseguindo os trabalhos, a presidência 
submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o 
intervalo regimental, que foi aprovada por todos os edis ora presentes. Prosseguindo, a 
presidência solicitou ao nobre secretário a proceder à nova chamada dos senhores 
vereadores, confirmando apenas a ausência do Vereador Gabriel Força Silvestre. Logo após, 
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a presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da dispensa dos pareceres, em 
relação aos Projetos de Lei nºs 040/2019, 041/2019 e 042/2019, que foi acatado pelos nobres 
vereadores, e, incontinenti, de forma alternada, submeteu à discussão e posterior votação os 
Projetos de Lei nºs 040/2019, 041/2019 e 042/2019, que foram aprovados pelos senhores 
vereadores. Nesse momento, a presidência e demais pares passaram a fazer a entrega das 
moções de congratulações aos policiais militares, ocasião em que o Sargento Hudson 
Pinheiro Silva, em nome de toda a corporação, agradeceu aos senhores vereadores pela 
homenagem. Por fim, a presidência, após observar que não havia mais nada a tratar, 
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: 
Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Claudecir Strelow, Gilmar 
Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi, Fabiano Margon e Geraldo 
Singer.  
 
 

 
Geraldo Singer 

Presidente 
 

 
 


