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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINARIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 07 DE MARÇO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 

Aos sete dias do mês de março 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 Quinta 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. Em 

virtude da ausência da vice-presidente, Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli, o primeiro 

secretário, Vereador Fabiano Margon, assumiu a vice-presidência, e, então, o segundo 

secretário, Vereador Claudecir Strelow, passou a secretariar os trabalhos, ocasião em que 

procedeu a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da maioria, e 

ausência dos vereadores Leonardo Casotti Peroni e Olga Maria Dala Barba Simonelli. Havendo 

quorum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos. Em seguida, submeteu, de 

forma alternada, à discussão, a ata da sessão ordinária do dia dezenove de fevereiro de dois 

mil e dezenove; a ata da sessão extraordinária do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e 

dezenove; e a ata da sessão ordinária do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove, 

que foram aprovadas pelos edis ora presentes. Logo após, a presidência solicitou ao secretário 

para efetuar a leitura do expediente. Projeto de Lei nº 012/2019, de autoria do Vereador Gilmar 

Meireles, Declara de utilidade pública a Associação Ecológica Canaã; Projeto de Lei nº 

013/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 

563/2009, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 014/2019, de autoria do Poder Executivo, 

Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 564/2009, e dá outras providências; Projeto de Lei 

nº 015/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações nas Leis Municipais nº 

406/07 e 407/07, e dá outras providências; e Requerimento nº 004/2019, de autoria do 

Vereador Geraldo Singer, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São 

Roque do Canaã, após anuência do plenário, seja informado todo o andamento do processo 

acerca dos recursos financeiros disponibilizados a esta municipalidade, e do projeto para a 

construção da Quadra Poliesportiva do Bairro Vila Espanhola, neste município. A presidência 

submeteu à discussão e posterior votação o requerimento nº 004/2019, sendo aprovado por 

todos os nobres pares. Prosseguindo os trabalhos, a presidência passou a palavra ao Vereador 

da Câmara Municipal de Itaguaçu, Sr. Odélio Aparecido Paulista: Boa noite a todos! Aos 

colegas vereadores, ao nosso presidente, e a todos os vereadores de São Roque do Canaã. 

Senhor presidente, queria cumprimentar Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força 

Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Miguel Djalma Salvalaio, Renato Gastaldi, e a todos 

os funcionários da câmara de Itaguaçu e também os de São Roque. Senhor presidente, todos 

nós vereadores do Brasil temos que fazer o mesmo trabalho. A única diferença é que moramos 

em municípios diferentes, mas a nossa amizade e o nosso respeito, o nosso trabalho é o 

mesmo. Qual a minha vinda aqui? Eu vim aqui pedir apoio a vocês, eu moro na comunidade de 

Itaçu, eu tomei uma iniciativa quando tive com o Governador do Estado, quinze dias atrás, 
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numa palestra das dez horas da manhã até cinco da tarde, e o governador Renato Casagrande 

fez um discurso lá que me emocionou. Ele disse assim, senhor presidente! Toda obra que eu 

iniciei no meu mandato que está parada, eu vou voltar e vou dar ordem de serviço, e vou 

cumprir o serviço. E toda obra que o governador que passou deixou sem fazer, eu vou continuar 

o trabalho porque o povo do Espirito Santo merece a obra. Aquilo me deixou muito feliz. Eu 

gostaria, senhor presidente, que você me desse a liberdade, quero pedir ajuda a vocês. Vou ler 

o oficio, esse oficio vou entregar nas mãos do senhor. A Câmara de Itaguaçu, todos assinaram 

e gostaria que a câmara daqui também assinasse. Nós vamos daqui há dez dias estar em uma 

audiência com o Governador do Estado, e vamos sair na gazeta no dia seguinte, no jornal on-

line. Então, os vereadores já tem a agenda pré agendada. Eu gostaria também, senhor 

presidente, que o senhor arrumasse um carro com o prefeito, e levasse todos os vereadores 

para ir conosco. Após, o vereador Odélio leu o ofício, explicou do que se tratava, agradeceu e 

pediu a Deus que abençoasse a todos. Continuando, a presidência agradeceu ao vereador 

Odélio, em nome de todos os vereadores, e destacou que as portas da Casa estarão sempre 

abertas para ele e a todos. 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 de Lei, secretários que se fazem presentes, a equipe do Projeto Eco, a presidente 

do projeto, Márcia, e também cumprimentar a todos os membros. Quero falar um pouco desse 

projeto de lei de nossa autoria, que vai ser apreciado pelos nobres colegas. É mais do que 

justo, não é, Marcia! Só um exemplo que se diz respeito ao projeto eco, logo na chegada de 

São Roque, que hoje é uma de várias obras do que diz respeito a questão ambiental dentro do 

nosso município, que é feita por esse projeto. Também foram plantadas mais de oitenta e cinco 

mil mudas. Então, é um trabalho que merece sim o reconhecimento desta Casa de Leis, 

tornando utilidade publica para o nosso município. Então, meu plano é que esse projeto seja 

apreciado, e que, por sua vez, eu tenho convicção que muito vai fazer pelo nosso município. E 

também, senhor presidente, eu quero falar para a população, em especial, aos funcionários do 

município, que na sessão passada, chegou um Projeto de Lei, que mexe com toda a vida dos 

nossos funcionários. Então, Vereador Gabriel, a gente tem que colocar o sindicato a par disso, 

porque é mudança de padrão. Enfim, mexe totalmente na vida dos funcionários públicos do 

nosso município. Queremos envolver todas essas classes, para ninguém ser prejudicado. Então 

o plano aqui é contar com o apoio do sindicato, se necessário uma audiência pública, viu, Sr. 

Presidente, para nós tratarmos delicadamente essa questão dentro do município. É fácil fazer 

esse debate que envolve projeto de lei aqui, e,  algumas pessoas, desprovidas de 

conhecimento, critica, fala que o vereador foi isso, foi aquilo, mais nós estamos aqui votando 

tudo que tem dentro da legalidade. Vereador Odélio, muito nos alegra sua presença aqui, dizer 

que eu conheço seu trabalho em Itaguaçu, sei que como nós aqui, você se dedica, trabalha em 

prol do povo,  para o cidadão e eu acho que o papel do vereador é isso, você tentar, na medida 

do possível, proporcionar qualidade de vida para os munícipes. Nós ganhamos para isso! E 

você pode ter certeza que vamos assinar sim, e tenho certeza que os demais também vão 

assinar esse requerimento. Nós também vereadores fizemos um requerimento anos anteriores 

ao governador anterior, esse mesmo pedido, levamos requerimento e até hoje nada foi feito. 
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Solicitamos também com requerimento, o reinício daquela obra caminho do campo do Valtin 

Luiz até São Francisco. É igual você falou, papel de vereador não é só ficar no munícipio não. 

Papel de vereador tem que ir a vitória, temos que ir a Brasília, porque é lá que os recursos 

estão. Se nós ficarmos aqui, quem é o candidato, o governador que vai olhar para São Roque 

do Canaã, munícipio pequeno desse. Eles vão atrás de munícipio grande, com cem, duzentos 

mil habitantes, mas nós temos que ser pessimistas, nos temos que ir até o pé deles. Fiquei 

contente em ouvir você dizer, vereador Odélio, hoje o Governo do Estado, ele tem a casa do 

vereador, lá no planalto, local disponível para atender os vereadores, isso é nada mais justo, o 

vereador como o prefeito, ele sabe a real situação da comunidade. Porque hoje os municípios, 

estão escassos de recursos, a maioria está. Então, é isso, eu cumprimento e agradeço a 

presença, e dizer que São Roque esta à disposição do povo de Itaguaçu. Meu boa noite a 

todos! Vereador Miguel Djalma Salvalaio; Boa noite a todos! Quero cumprimentar a Mesa, o 

senhor presidente, os colegas vereadores, funcionários desta Casa, o nosso amigo vereador de 

Itaguaçu, aos secretários presentes, os representantes do projeto eco e a todos. É muito 

interessante isso que você Odélio veio colocar em discussão. Quero pedir desculpas por não ter 

ido à aquele dia com vocês, mais foi muito em cima da hora, e agora com o pré agendamento, 

só nos avisarmos com antecedência, porque é de interesse nosso e de todos os moradores de 

São Roque. Para ir para Itaguaçu, tem estrada de chão e preferimos passar por aqui do que 

passarmos por Santa Teresa, que dá 80 km e se tivéssemos a estrada seria 40 a 50 km. Então, 

se com a estrada de chão preferimos ir daqui, imagina com asfalto, né! Acho que nenhum 

vereador vai se recusar assinar isso aqui. É uma proposta interessante, quero parabenizá-los 

aqui, pela iniciativa de estar correndo atrás para a gente poder fazer essa ligação dos 

municípios de São Roque a Itaguaçu. Então, estamos juntos nessa batalha. E o projeto eco é 

mais um motivo para a gente parabenizar. Eu já trabalhei em cerâmica, esquadrilhas, e é muito 

bonito o trabalho que vocês fazem com esse projeto de recuperação, e hoje, agente vê quanta 

coisa bonita, quantas árvores plantadas, nascentes recuperadas. Quero parabenizar mais uma 

vez o trabalho que vocês vem fazendo. Parabéns a vocês! Queria aproveitar e desejar um feliz 

dia internacional da mulher. Uma boa noite a todos! 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: Miguel 

Djalma Salvalaio, Geraldo Singer, Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, 

Gilmar Meireles e Renato Angelo Gastaldi. 

 

 

 

                                                                Geraldo Singer 

Presidente 


