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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA  

DE 06 AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos seis dias do mês de Agosto 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 Vigésima 

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

Presidência do Vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou o Vereador Fabiano Margon 

para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Prosseguindo, a presidência solicitou ao primeiro secretário, Sr. Fabiano 

Margon, a proceder à chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da 

totalidade. Havendo quorum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, e, 

incontinenti, submeteu à discussão a ata da sessão ordinária do dia vinte e três de julho de dois 

mil e dezenove, que foi aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores. Dando 

continuidade aos trabalhos legislativos, a presidência convidou o secretário a proceder à leitura 

do expediente e da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 024/2019, de autoria do Poder 

Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 559/2009 e dá outras providências. A 

Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opinou por sua aprovação. 

Moção nº 002/2019, de autoria do Vereador Geraldo Singer e outros, de congratulações aos 

atletas da categoria sub 15, e comissão técnica, da Associação Atlética Vila Verde, do 

Município de São Roque do Canaã, pela conquista do Vice-Campeonato de Futebol da Liga 

Serrana de Futebol Infantil, a saber: Atletas - Anderson Fadini; André Martins Fabris; Bruno 

Luchi; Davi da Silva Rosa; Francisco Tancredo Blanch Neto; Gabriel Soares Balista; Gean 

Augusto Leal Malavasi; João Miguel Reis Maia; Jorge Henrique Lopes de Oliveira; José 

Alexandre Pereira; Kauê da Silva Malavasi; Lorenzo Martinelli; Luiz Henrique Soares Strutz; 

Matheus Bragança Martins; e Talis Amaro de Salles. Comissão Técnica: Andressa Guerrini e 

Lucas Galimbert; Requerimento nº 037/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros, 

requerendo ao presidente desta Casa, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado um 

ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando cópia de todo o processo 

administrativo 1759/2019, processo licitatório tomada de preços nº 08/2019, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para a execução da obra de Drenagem, Regularização e 

Capeamento com Pavimentação Asfáltica da Rua André Regattieri, Bairro Centro, em 

atendimento à secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos – SMOSU, na forma de 

execução indireta, sob-regime de empreitada por preço unitário, cuja abertura deu-se em 

03/07/2019, devendo vir acompanhada de todos os documentos que o instrui (capa a capa), e 

que seja encaminhada cópia do documento designando o responsável técnico da prefeitura que 

acompanhará a execução da obra. Tribuna Livre: Não há inscrito. Em seguida, a presidência, 

após observar que não havia oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 

regimental, franqueou a palavra aos senhores Vereadores. Vereador Miguel Djalma Salvalaio: 

Boa noite a todos! Quero cumprimentar os colegas vereadores, o secretário Marcos, ex-

vereadores que se fazem presentes, atletas da Associação Atlética Vila Verde, e a todos os 
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presentes. O momento que estamos vivendo hoje não é bom. Vemos o esporte tão distante. 

Hoje é uma alegria para eu estar aqui participando desse momento com vocês, de estar 

participando dessa conquista. Então, quero parabenizar a vocês, quero parabenizar a 

Associação Atlética e aos pais. Hoje, a gente sabe que esporte é saúde. Então, quero 

parabenizar a família pelo incentivo aos seus filhos, e todos que estão aqui hoje trazendo seus 

filhos para receber essa moção. Guarde isso com carinho e mantenha sempre com vocês essa 

conquista que vocês tiveram. Boa noite! Vereador Gabriel Força silvestre: Uma boa noite a 

todos! Queria agradecer a presença do ex-vereador Primo, ex-vereador Carlinhos Tonini, os 

representantes da administração, alguns representantes das comunidades que estão presentes, 

e ao vice-presidente da APAE. Primeiramente, quero trazer uma demanda da comunidade 

Nossa Senhora das Graças, a respeito da água. Quero agradecer ao Lima por ter trazido essa 

demanda, ele e o Sr. Adeuzir sempre estão aqui presentes nas sessões. Dizer esse problema 

da água, está no município todo, nós já convocamos o pessoal da Cesan aqui, já cobramos, 

questionamos e sempre é feito um requerimento com frequência para a Cesan. Só que ela não 

toma vergonha na cara. Eu sei que, pelo contrato antigo, ela não tem obrigação nenhuma de 

fazer barragem, nem nada nesse sentido. Agora, uma água de qualidade ela é obrigada a 

fornecer sim. Eu não sei o que fazer mais, muitas coisas já foram feitas, talvez, se vocês 

toparem e se mobilizar e fizer um movimento lá de cobrança. Agora, eu gostaria de parabenizar 

ao sr. presidente, pela iniciativa dessa moção. Parabenizar a Andressa e o Lucas, que são da 

comissão técnica, dizer que é uma alegria grande para nós ter vocês aqui hoje, saber que 

vocês representaram o município a nível estadual, levaram o nome do município a todo o 

Estado, e conquistaram o vice-campeonato. Então, vocês foram guerreiros! O município tem 

que entender que se para fortalecer o esporte, tem que abrir mão de um orçamento um pouco 

maior, a gente não vai conseguir avançar. Então, ficam aqui os meus parabéns a todos vocês, 

atletas. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, colegas vereadores, Mesa Diretora, ex-

vereadores, colegas de trabalho dessa Casa, secretários e demais autoridades, meu boa noite 

a todos! Quero parabenizar as pessoas que fizeram parte dessa conquista. O vereador Gabriel 

falou dos poucos investimentos que fazem no esporte no nosso município, e, sábado, eu estive 

em um grande evento em Colatina, que, inclusive, adolescentes da mesma faixa etária de 

vocês, que foi a Jornada Diocesana da Juventude, que mobilizou centenas de jovens e foi uma 

coisa muito gratificante. Lá eu vi jovens louvando, rezando, e eu não vi jovem se prostituindo, 

jovem bebendo, jovem fumando. Então, eu digo isso porque nós já solicitamos isso aqui. Quais 

são os projetos de longo prazo que estão sendo feitos para nossas crianças?  Eu vejo a 

dificuldade dos jovens para ir disputar um campeonato. Se eu estiver mentindo, vocês me 

corrigem! Então, eu parabenizo a vocês, Carlinho e Andressa. Vocês fizeram muito com pouco. 

Isso é muito gratificante. Meu boa noite a todos! Vereador Claudecir Strelow: Boa noite, 

senhor presidente, colegas vereadores, ex-vereadores, secretários, e todos os presentes! Eu 

queria aqui dar os parabéns aos atletas da Associação Vila Verde, não vou dizer nomes porque 

não conheço ninguém. Eu vou contar uma história minha para todos que estão nessa sala hoje. 

Quando eu era jovem, criança na idade de dez a doze anos, eu amava muito o esporte. Toda 

vida eu amei o esporte. Só que, na época, o meu pai era aquele jeito antigo, aquele jeito bruto, 

que só criava os filhos para trabalhar, nunca deixou disputar nada de esporte, e, na época, eu 
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fiquei muito triste. E sabe qual foi o primeiro caminho que eu achei com doze anos de idade? 

Foi o alcoolismo! Fiquei alcoólatra e fumando muito jovem, e sempre com inveja dos jovens que 

iam para o esporte. Então, hoje eu dou os parabéns a vocês por essa conquista tão grande, dar 

muitos parabéns aos pais pelo apoio. Parabéns! A presidência submeteu à deliberação do 

plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o intervalo regimental, sendo 

acatado pelos senhores vereadores. Prosseguindo, a presidência solicitou ao primeiro 

secretário, Sr. Fabiano Margon, a proceder à nova chamada dos senhores vereadores, 

verificando-se a presença da totalidade, imediatamente o que a presidência submeteu o Projeto 

de Lei 024/2019 à discussão e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade pelos 

nobres pares. A presidência parabenizou a todos os atletas e comissão técnica da Associação 

Atlética Vila Verde, deste município de São Roque do Canaã, pela conquista do Vice-

Campeonato de Futebol da Liga Serrana de Futebol Infantil, deixando registrado nos anais 

desta Casa de Leis a Moção de Congratulações nº 002/2019 a todos os atletas e comissão 

técnica desta Associação pela honrosa conquista, que elevou o nome do município de São 

Roque do Canaã. Neste momento, a presidência convidou atleta por atleta, e os membros da 

comissão técnica da Associação Atlética Vila Verde para receber uma lembrança da Casa. Por 

derradeiro, a presidência procedeu a leitura do convite da secretaria municipal de Assistência 

Social, convidando os senhores vereadores para participar da Conferência Nacional da 

Assistência Social, que acontecerá no dia vinte e oito de agosto, das sete e meia às dezessete 

horas, no Clube ABC. Após observar que não havia mais nada 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 

 


