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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 22 

DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos vinte e dois 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 Canãa, Estado do Espírito 
Santo, a Trigésima Sexta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta 
Legislatura, sob a presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o 
Vereador 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, de forma alternada, à discussão 
e posterior votação a ata da sessão ordinária do dia quinze de outubro de dois mil e 
dezenove, e a ata da sessão extraordinária do dia quinze de outubro de dois mil e 
dezenove, que foram aprovadas por unanimidade. A presidência solicitou ao nobre 
secretário para efetuar a leitura do Expediente: Requerimento nº 062/2019, de autoria do 
Vereador Gilmar Meireles e outros, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de São Roque do Canaã, após deliberação do plenário, seja 
encaminhado, com a máxima urgência que o caso requer, ao Secretário de Estado de 
Segurança Pública e Defesa Social, para a implantação de uma Delegacia de Polícia Civil 
no Município de São Roque do Canaã – ES. Em seguida, a presidência submeteu o 
requerimento nº 062/2019 à discussão e posterior votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 
regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar 
Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas de trabalho 
desta Casa, secretários presentes, e população do nosso município, o meu boa noite a 
todos! Senhor presidente, eu só queria falar um pouquinho do nosso requerimento onde os 
nobres pares assinaram. Às vezes, as pessoas podem falar que isso não é importante, São 
Roque ter uma delegacia de polícia civil, pois é tranquila a cidade. Mas, vejam bem, nós 
temos os municípios de Santa Teresa, Colatina, Itaguaçu e todos esses municípios têm a 
delegacia de polícia civil. Então, eu acho que nas legislaturas passadas já fizeram esse 
pedido, mas nós aqui temos que reforçar esse pedido agora, porque é um município 
tranquilo. Mas, se nós não começarmos agora tomar medidas para o nosso município, 
pode não ficar mais tranquilo. Então, a meu ver, é um requerimento de suma importância 
para o nosso município. Meu boa noite a todos!  Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa 
noite a todos! Quero agradecer a presença de todos aqui hoje, vereadores, secretários e os 
representantes das comunidades. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de 
aqui registrar, gostaria de parabenizar a ação da secretaria de Saúde, junto com a 
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secretaria de Obras, no que se trata à questão dos mosquitos aqui no município, pois é 
uma questão que está incomodando todo mundo. E hoje, eu gostaria de parabenizar ao 
secretário Orlei, ao subsecretário Patrick, e também ao secretário de Agricultura que 
esteve presente com a máquina hoje fazendo a dragagem nos rios para diminuir o 
incômodo no município. Gostaria também de tratar de uma questão. Desde ontem, eu 
venho sendo abordado de uma possível ação da câmara de vereadores sobre a questão 
para que o concurso seja anulado. Eu queria esclarecer aqui, até aonde eu sei, é que o 
nosso papel fundamental é de fiscalizar. A câmara encaminhou sim denúncias, mas 
denúncias essas oriundas do povo de São Roque do Canaã, onde as pessoas se sentiram 
prejudicadas durante a prova, que foi realizada no município no mês passado. Queria dizer 
que o nosso papel está sendo realizado, encaminhamos denúncias aonde as pessoas 
vieram aqui se manifestar e, diante disso, não temos como dizer não. É o nosso papel, e se 
o ministério público entender que a empresa agiu de forma incompetente, ou de má fé, e 
cancelar o concurso, aí eles vão ter que se entender com eles, não com a gente! Nós 
estamos fazendo o nosso papel. Então, eu gostaria de deixar isso claro. Nós não estamos 
querendo anular concurso, nós estamos encaminhando ao ministério público denúncias 
oriundas da população. Era esse o meu registro hoje, e gostaria de agradecer, mais uma 
vez, a todos vocês. Uma boa noite e até a próxima terça, se Deus quiser. 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.   
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