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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 

realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espirito Santo, a 

Terceira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a 

presidência do vereador Geraldo Singer. 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. A presidência solicitou ao nobre secretário que procedesse a 

chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da totalidade. Havendo quórum, 

declarou abertos os trabalhos legislativos. Em seguida, submeteu à discussão a ata da sessão 

ordinária do dia doze de fevereiro de dois mil e dezenove, que foi aprovada por unanimidade. 

Logo após, a presidência solicitou ao secretário para efetuar a leitura do expediente e da pauta 

da ordem do dia. Havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 

regimental, a presidência passou a palavra aos inscritos: Primeiro inscrito: Eneias Fraga 

Lucena – Assunto: Cobrança e melhorias para a população de São Dalmácio. Boa noite 

aos senhores vereadores, ao senhor presidente! Eu não vim aqui para parabenizar ninguém, eu 

vim aqui para reclamar sobre a rodoviária aí, está embargada, estou sabendo isso hoje, e todo 

mundo está falando que está embargada. Eu gostaria de saber, qual o órgão que embargou 

aquilo lá, o povo da cidade está todo mundo reclamando que aquilo ali está embargado, e que, 

para inaugurar, só falta um casalzinho de pombos. Tá ali largada, o motivo a gente não sabe, o 

povo aqui todo mundo reclama, fala na rua, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Outra 

coisa também, eu, há um tempo atrás, quando não estava chovendo, eu moro em São 

Dalmácio, e lá é uma poeira danada. Aí eu falei para o prefeito tava lavando a cidade, eu falei 

vou montar ofício para ver se ele passa pelo menos uma vez por semana o caminhão pipa lá, 

para amenizar a poeira de São Dalmácio. Coloquei o ofício lá no dia 17/07/2018, em novembro 

ele não fez nada. Aí eu fui para o ministério público de Santa Teresa, dei entrada lá, aí o 

ministério público mandou um ofício para ele para que ele se pronunciasse. Novembro do ano 

passado, o ministério público me chamou lá, dizendo que ele tinha respondido. Tá bom, 

respondeu o que, devido à crise hídrica, não posso molhar, devido à crise não posso molhar 

São Dalmácio devido à crise hídrica. Eu, saindo da minha casa, cheguei na Vila Espanhola  

chovendo no mesmo mês de novembro que o ministério público me deu respostas, ele 

molhando e lavando a Vila Espanhola. Quer dizer, isso foi mentira, é um agravo muito grande 

para a população de São Dalmácio, dia de domingo o caminhão pipa molhando negócio de 

moto lá, pode molhar lá e o povo ali precisando de um refresco. Não tinha nada disso, eu acho 

que a própria prefeitura deveria dizer se tem um órgão que faz isso aí, relações públicas, passar 

isso para população de São Dalmácio, tem a rádio que é um meio de comunicação, que todo 

mundo escuta, para que eles fiquem sabendo o que está acontecendo na cidade. Culpar 

vereador é muito fácil, porque o vereador é eleito para fiscalizar o prefeito, mas que adianta, 

vereador vai cobrar ele, ele não vai fazer, do mesmo jeito que não fez para mim, não vai fazer 
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para você. Eu acho que o povo dessa cidade tem que se manifestar sobre isso, ou o prefeito 

trabalha ou não trabalha, ou ele faz alguma coisa por essa cidade ou não faz. Chega e entrega 

o cargo dele, e entrega essa cidade. O que não dá é o que está acontecendo, gente, pelo amor 

de Deus! Eu trouxe aqui, filmado o dia que ele passou aquela água lá, o dia e o mês que o 

ministério me chamou, e eu tenho filmado no mesmo mês, que ele mandou a informação para 

lá. Vocês me desculpem está aqui desabafando, mas, infelizmente, a nossa cidade está 

largada, está abandonada mesmo em questão de prefeito. Não adianta bota vereador, vereador 

faz emenda, faz tudo e não resolve. Lá em São Dalmácio mesmo, uma emenda aqui do 

vereador Gilmar Meireles para um centro comunitário lá, para poder atender os doentes lá, a 

situação de São Dalmácio está crítica, lá não tem nada. Eu acho que igual lá tem outros lugares 

que está pior. Infelizmente, eu não vim aqui para bater palmas para prefeito não, eu vim aqui 

para reclamar do prefeito. Eu acho que ser enérgico com isso, vocês mostrarem para ele que a 

população não está de acordo com o que ele está fazendo. Primeiro, que ele não fala, se ele 

falasse ele ia para rádio explicar a população o que está acontecendo nessa cidade, porque 

que não tá fazendo nada na cidade. Se não tem dinheiro, passa para polução que não tem 

dinheiro. Se o outro governo deixou rombo, passa para população. Agora, não adianta o povo 

ficar reclamando aí na cidade que tá assim, que tá assado, e não falar nada, é difícil, me 

desculpa tá! Era só isso que eu tinha para falar. O Segundo inscrito, Roberto Carlos Silvestre, 

não compareceu. Em seguida, a presidência franqueou a palavra aos senhores 

vereadores. Vereador Gilmar Meirelles: Senhor presidente, Mesa Diretora, senhores 

vereadores e vereadora, colega de trabalho, secretário se faz presente, o ex vereador Carlim, 

as agentes de saúde e demais funcionários. Meu boa noite à todos! Senhor presidente, vocês 

notaram como é delicado a análise até chegar a aprovação do projeto de lei dessa casa, nós 

aqui, senhor presidente, demais colegas vereadores, a gente não tá aqui brincando de ser 

vereador, a gente tá apreciando cada matéria que vem, porque essas matérias é a vida, no 

caso específico aqui, dos funcionários dessa municipalidade. Outras matérias que chegam aqui 

são coisas referentes ao desenvolvimento dessa cidade. Hoje, são quatro anos que vamos 

estar aqui, mas depois desses quatro anos, isso que nós estamos votando aqui vai fazer 

diferença para o município, porque se nós errarmos, nós vamos pagar amargamente no 

município de São Roque do Canaã, que foram os vereadores tais que votaram isso. Por isso 

que vocês veem essas emendas, essas coisinhas que são feitas os projetos de lei, são coisas 

que a gente faz para não ferir a lei, porque se a lei tiver algum agravo, lá na frente ela pode ser 

cassada. Então, por isso a importância de um projeto de lei chegar, e ele tramitar nas 

comissões para ter essa análise mais profunda. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro 

para vocês, porque, alguma pessoas desprovida de conhecimento fala logo dessa Casa de Lei. 

Exemplo: Semana passada os vereadores não estiveram aqui, a maioria estava na festa do 

Sicoob e também, abre aspas, os vereadores estão programando em conversa após sessão, 

que não vão vir na sessão para não votar o ticket, nem o reajuste que vai ter. Então, isso vai 

gerar o que, isso vai gerar o próprio desconforto entre os próprios funcionários. Isso aí rolou, eu 

tenho certeza que algum de vocês ouviu isso aí. Então, pessoal, nós não estamos aqui 

brincando com vocês. Eu tenho certeza que os demais também pensam isso, porque essa 

questão do ticket foi eu que fiz o requerimento, eu quero agradecer o Executivo, fiz um 
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requerimento solicitando um aumento de, no mínimo, trezentos reais, mas conseguiram um 

aumento de cinquenta reais. Tá bom! E falaram quem sabe futuramente vai aumentar. Como a 

gente faz um requerimento e não vir aqui, não votar. Então, pessoal, é isso que eu quero dizer, 

é que essas pessoas desprovidas de conhecimento, agridem os vereadores aqui verbalmente, 

eu tenho convicção e falo por mim, eu abri mão de muitas coisas para poder representar vocês 

e representar São Roque, e eu tenho certeza que os nove também. Nós erramos, claro que 

erramos, mais ninguém é perfeito, vocês também erram. Mas falar, tentar colocar desunião 

entre grupo, isso não é legal. Quantas vezes vocês me procurando principalmente as agentes, 

eu deixei de atender vocês, eu dei esclarecimentos, vocês lutando com o salário de vocês para 

acompanhar o piso. Então, hoje essa Casa também vai aprovar outras coisas também questões 

que tinha nessa lei. Então, é isso, eu peço desculpas se eu falei algo desnecessário, mas, às 

vezes, a gente fica triste porque a gente faz de tudo pelo bom andamento, mas tem pessoas 

que fazem de tudo para denegrir a imagem da gente. Meu boa noite à todos! Vereador Gabriel 

Força Silvestre: Boa noite à todos, a todas! Eu queria, sr. presidente, deixar o meu registro da 

felicidade de estar aprovando mais um reajuste, não é um reajuste, claro, é mais uma revisão, 

mas, de qualquer forma, vai ajudar mais os funcionários do nosso município. Queria 

parabenizar a conquista dos agentes de saúde, os motoristas das máquinas pesadas vão poder 

estar recebendo de alguma forma recompensando o que foi perdido hà dois anos. Eu acho 

nada mais justo que isso, que tá ajudando vocês, tendo em vista à importante função que vocês 

exercem, tanto os agentes, quanto os trabalhadores das máquinas. Queria dizer, vereador 

Gilmar, que realmente eu ouvi isso hoje, mas eu acho que essa Casa, nesses dois anos, ela já 

passou a maturidade e ela não vai deixar de votar coisas importantes, por causa de miudeza 

política, de coisas pequenas e coisas que não tem nada para acrescentar para o município. Eu 

acho que essa é uma pauta importante para o município, nós estamos todos os nove 

vereadores presentes aqui hoje, e tem interesses em votar nessas matérias, e estão do lado do 

povo de São Roque do Canaã e dos municípios. Mais uma vez, agradeço à todos os 

funcionários, parabenizar vocês e sei que talvez não seja o que vocês esperavam, mais, de 

qualquer forma, já vai ajudar vocês nesses próximos anos. Também dizer que o aumento e o 

ticket não ajudam só os servidores, mas faz a roda da economia girar, é gente comprando mais 

no supermercado. Isso faz geração de emprego, isso faz a máquina da economia girar e 

fortalecendo a economia do nosso município. Meu boa noite à todos! Vereador Miguel Djalma 

Salvalaio: Meu boa noite à todos, ao presidente, aos colegas vereadores, ao secretário 

Executivo, ex-vereador que está aqui, e todos presentes. Queria endossar as palavras dos 

vereadores Gabriel e Gilmar, que aqui já colocaram e também o Cláudio, que fez a explicação 

no início, fomos questionados até trinta e um de dezembro nessa Casa, junto com os colegas 

vereadores, e a gente teve também diversas pessoas vindo ao gabinete procurar saber porque 

nós não botamos o aumento e essa revisão de salário, o aumento do ticket, era uma revisão de 

diversas leis, ninguém se negou a votar, entendeu! Ninguém se negou a fazer isso. Então, para 

nós é um satisfação, e também vocês ouviram falando, o aumento é dado a partir de primeiro 

de janeiro. Então, irão receber esses dois meses de diferença no reajuste, a gente pede 

desculpas para aqueles que ouviram, e não procuraram a gente para estar sabendo, mas não 

foi mal vontade nossa. Foi o tempo que não era suficiente quando foi mandado pelo Executivo, 
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pois não era só o aumento do ticket e reajuste, e sim, um monte de mudanças. Uma boa noite a 

todos, parabéns pela presença! Isso é gratificante ver vocês aqui participando. A presidência 

submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos, sem o 

intervalo regimental, sendo aprovado pelo plenário. Prosseguindo os trabalhos, a presidência 

solicitou ao secretário a proceder a nova chamada dos senhores vereadores, confirmando a 

presença da totalidade. Seguidamente, a presidência submeteu, de forma alternada, a Emenda 

Modificada nº 001/2019 e a Emenda Aditiva nº 001/2019 à discussão e posterior votação,  

sendo ambas aprovadas por unanimidade. Logo após, a presidência submeteu o Projeto de Lei 

nº 001/2019, com as emendas modificativa nº 001/2019 e aditiva nº 001/2019, sendo aprovado 

por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos, 

encerrando 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, 

Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni e Renato 

Angelo Gastaldi. 

 

 

 

 

                                                                Geraldo Singer 

Presidente 


