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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 

REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 18 DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 

GERALDO SINGER. 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, realizou-se na 

sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito Santo, a Terceira Sessão 

Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência do Vereador 

Geraldo Singer. A presidência convidou a 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 

a ata da sessão ordinária realizada no dia onze de fevereiro de dois mil e vinte, que foi aprovada 

por unanimidade. A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente: 
Projeto de Lei nº 018/2020, de autoria do Poder Executivo, Institui no Município de São Roque do 

Canaã o Cadastro Técnico Ambiental de Atividades – CTAA, e institui a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental Municipal – TCFA-M, e dá outras providências; Requerimento nº 

008/2020, de autoria do Vereador Geraldo Singer, requerendo ao Diretor-Presidente da 

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo a 

construção de 01 (um) abrigo para passageiros com banco e cobertura no ponto de parada para 

embarque e desembarque de passageiros do sistema intermunicipal de transporte coletivo na 

Rodovia Armando Martinelli – nas proximidades da entrada de acesso à Rua Tolentino, no Bairro 

São Bento, São Roque do Canaã - ES; Requerimento nº 009/2020, de autoria do Vereador Gilmar 

Meireles, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, 

depois de ouvido o plenário, para que informe, e, incontinenti, adote as medidas necessárias 

acerca da seguinte solicitação: O calçamento e a construção de galerias de águas pluviais na Rua 

Belirde Bosi Torezani, no Bairro Francisco Torezani, no município de São Roque do Canaã; 

Requerimento nº 010/2020, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, após 

deliberação do plenário, seja encaminhada, com a máxima urgência que o caso requer, à 

secretaria municipal competente, execução de mutirão de limpeza, com serviços de capina, 

roçagem, retirada de entulhos, nas ruas que necessitam de tais serviços no Município de São 

Roque do Canaã – ES, bem como os proprietários dos lotes urbanos sejam notificados para a 

realização de limpeza dos mesmos; Requerimento nº 011/2020, subscrito por todos os senhores 

vereadores, requerendo ao presidente desta Casa, após deliberação do Plenário, a inclusão em 

Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 018-2020, de autoria do Poder Executivo, que 

Institui no Município de São Roque do Canaã o Cadastro Técnico Ambiental de Atividades – 

CTAA, e institui a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Municipal – TCFA-M, e dá outras 

providências; e Indicação nº 003/2020, de autoria do Vereador Geraldo Singer, indicando ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o patrolamento, cascalhamento e limpeza 



� 

 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi,  nº 88,  São Roquinho,  São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000    Tel: (27)  3 729 1117   

Home Page: www.camarasrc.es.gov.br  E-mail:contato@camarasrc.es.gov.br  CNPJ 01.639.869/0001-43  

de caixas secas na estrada vicinal, que tem início ao término do calçamento da Rua Márcio Tonini, 

no Bairro Santa Luzia, nas proximidades da propriedade do Sr. Miro Galon, passando pela 

comunidade de Santa Rosa, até a propriedade do Sr. Pedro Omercio Goronsio. TRIBUNA LIVRE: 

Não há inscritos. Em seguida, a presidência submeteu os Requerimentos de nºs 008/2020, 

009/2020, 010/2020 e 011/2020 à discussão e posterior votação, sendo todos aprovados por 

unanimidade. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 
regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel 

Força Silvestre: Boa noite senhores vereadores, funcionários da Casa, secretários que se fazem 

presentes, subsecretários, população são-roquense! Estou hoje aqui, senhor presidente, usando a 

tribuna para tratar de um assunto que me deixou, a princípio, fiquei irritado, acho que como 

qualquer ser humano, mas logo após eu racionalizei a questão e fiquei feliz. Fiquei feliz porque eu 

acho que a minha posição nessa câmara tem causado certo desconforto para algumas pessoas 

dessa administração, algumas pessoas que eu digo, eu estou excluindo aqui o prefeito, estou 

excluindo os secretários principalmente. Vou aqui mencionar os nomes: o senhor Marcos Wolkartt, 

a senhora Ester, André, Orlei, que não se faz presente, Carlos Gastaldi, Lelo Valadão, são 

secretários que tem meu respeito, minha consideração. Nesses três anos de mandato, como 

vereador, a gente acaba construindo pontes, alianças com essas pessoas. Na última sessão, 

senhor presidente, eu usei aqui a tribuna para reivindicar uma cobrança que estava sendo feita 

pelo magistério municipal sobre o plano de cargo e carreiras, logo após essa cobrança que eu 

realizei aqui. Ah! Também cobrei a questão de um calçamento que a secretaria de obras não fez 

ainda ali em São Roquinho, na rua Lourenço Roldi, que há quatro meses está lá e não foi feito o 

recapeamento ainda. Fiz indicação, acho que duas indicações já a respeito disso. Aí, após usar a 

tribuna, eu acho que não falei nada além do que um vereador deve fazer. Aí no dia treze, a 

prefeitura usando uma página oficial, emite uma nota onde ela junta uma série de projetos e leis e 

argumentos e tudo mais, e debita tudo na minha conta! Parece que eu sou o único vereador da 

Casa! Parece que eu sou o único que vota, o único que emite opinião! Isso assim me trouxe uma 

certa preocupação porque esse jogo que eles fizeram, na verdade, foi um jogo orquestrado de 

interesse político para me desqualificar, para jogar a opinião pública contra mim, porque eles 

sabem que eu estou no encalço deles, não no encalço do prefeito, mas no encalço de cinco, seis 

bajuladores, que estão agarrados na administração, que são sanguessugas, que não tem 

compromisso nenhum com a verdade, que mentem descaradamente! Você vai lá, está tudo 

certinho, tá tudo beleza, tá tudo ok! É isso que você ouve, e nas costas da gente é facada! É com 

esse tipo de gente que a gente mexe lá em cima. Eu estou mais uma vez tirando o prefeito, eu não 

vou colocar o prefeito no meio disso não! Aí, eu trouxe alguns argumentos, senhores vereadores e 

população que se faz aqui, referente aos que eles fizeram contra mim. Em primeiro lugar, eles 

disseram no texto, eu vou ler aqui, senhor presidente: Em seu pronunciamento, o dito vereador 

cobra do Executivo municipal o envio ao Legislativo de projeto de lei reestruturando o plano de 

cargos e carreiras e remuneração do magistério municipal. Porém, esse mesmo vereador omitiu 

preciosa informação que esse mesmo projeto de lei que ele cobra o envio, já fora encaminhado, 

através do ofício número quinhentos e sete barra dois mil e dezoito, na data de vinte e seis de 

outubro de dois mil e dezoito, tendo naquela oportunidade recebido a numeração de projeto de lei 

de número zero sessenta, para qual os nobres vereadores do município entenderam tratar de 
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projeto de lei complexo, com a necessidade de realização de uma audiência pública, razão esta 

que fez com que o projeto fosse retirado de pauta para realização de tal audiência, onde seriam 

ouvidos, principalmente, a classe interessada. Quando chegou aqui, que foi na data do dia vinte e 

seis do dez de dois mil e dezoito, numa sexta-feira, às quatro horas da tarde, chegaram três 

projetos nessa Casa, em caráter de urgência, que tinha em torno de quase mil páginas, vocês se 

recordam disso, vereadores? O senhor era presidente, Miguel, tratava-se de três planos de carreira 

diferentes, da saúde, da educação e dos outros servidores, eles queriam que nós votássemos sem 

apreciar, sem ler nenhuma página, sem compreender o que a gente ia votar, em três dias! Isso é 

inadmissível! Isso não existe! O ser humano em três dias ler esse montueiro de coisas, entender 

isso tudo e votar! Aí, eles pegaram isso tudo aí e disseram que nós não quisemos aprovar, mas 

eles não contam os detalhes dos fatos. Outro detalhe é que eles dizem que um vereador solicitou 

uma audiência pública, mas que esse vereador, conforme o texto aqui diz, nada fez para que essa 

acontecesse, tendo naquela oportunidade sido realizadas algumas reuniões na própria Casa 

Legislativa, com exigência de alterações de projeto de lei, o que foi, por sua vez, prontamente 

atendido pelo Executivo municipal. Isso é uma mentira! Aqui tem o ofício que eu encaminhei na 

época, pedindo ao senhor prefeito municipal que realizasse uma audiência pública, e essa 

audiência nunca aconteceu! Nunca foi convocada! Essa audiência pública era para contar com os 

professores, com os vereadores, para contar com os funcionários da prefeitura, com a população, 

com a sociedade civil. Nunca houve! Eu acredito até que esse ofício que eu encaminhei, nem nas 

mãos do prefeito eles deixaram chegar. Ficou retido nas mãos dessas pessoas que eu disse 

anteriormente, esses bajuladores, desses sanguessugas de poder, que adoram o poder, se 

lambuzam no poder, humilham os outros com o poder que tem! Continuando, senhores 

vereadores, disseram que eu sou contra, tudo eu né? Fui contra um convênio com a Multivix, que 

dava desconto nas bolsas de estudo. Foram oito vereadores que votaram contra isso, sabe por 

quê, pessoal? Porque o projeto em questão chegou aqui, mas não tratava do valor do desconto, e 

também temos que fazer algumas perguntas, que eu vou até ler aqui, que eu elaborei. Afirma o 

Executivo municipal que esse vereador votou conta o projeto de lei número zero quinze de dois mil 

e vinte, que tinha como objetivo firmar convênio não oneroso com uma única faculdade, Multivix, 

onde tal instituição de ensino daria desconto em suas mensalidades aos servidores que 

desejariam cursar ensino superior. Aí vão as perguntas: E os demais servidores que estudam em 

outras instituições de ensino superior? Eles não merecem essa atenção? Por que os mesmos não 

poderiam desfrutar desses mesmos descontos? Por que o Poder Executivo não procurou as 

instituições de ensino, as outras instituições de ensino dos municípios de Colatina e Santa Teresa, 

que são a maioria que nossos alunos vão, dos municípios vizinhos? O que concentra grande parte 

dos servidores públicos do município. Os servidores, a maioria deles faz faculdade nessas 

faculdades aqui de Colatina, Castelo Branco, Unesc, Santa Teresa, também. Por que a 

municipalidade não foi atrás dessas aí também para firmar convênio? Não é possível aceitar como 

justificativa para aceitação de convênio apenas com a Multivix, que foi a única instituição que 

ofereceu tal benefício, porque a alegação, pelo o que eu vi foi essa, a única que ofereceu benefício 

foi essa. Pergunta-se: Por que o Executivo não se prontificou a buscar tal benefício com as outras 

instituições de ensino superior? E, se buscou, por que não apresentou no projeto? E, mais uma 

vez, reiterando que não havia percentual de desconto nenhum, era uma coisa muito vaga, e nós 
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aqui, foi só um voto favorável, opinamos em reprovar a matéria sim. E isso eu não vejo como ser 

contra a valorização do servidor, tem que explicar e melhorar as coisas quando vem para essa 

câmara. Se tratando de outras questões, alegaram que e isso também, vereadores, recaem sobre 

vocês. Alegaram que aqui se engavetaram leis, postergaram-se leis, não se votou leis, viu, senhor 

presidente! Eu só queria dizer o seguinte: Que as leis que se referiram naquela publicação, isso 

eles omitiram, viu gente! Não tiveram coragem de dizer, nem honradez de dizer isso. Os projetos 

de lei zero trinta e um, zero cinquenta e dois, zero cinquenta e três, zero cinquenta e cinco, zero 

cinquenta e seis, zero cinquenta e sete, zero sessenta e dois e zero sessenta e três foram 

barrigados, não foram votados e tal. E o dia quatro de janeiro nós votamos todos esses projetos, 

não foi marcada uma sessão extraordinária onde nós votamos esses projetos? E porque essa 

mentirada? Por que fazer isso? Por que chegar a esse nível? Eu saio daqui mais aliviado, eu 

aguentei isso desde quinta-feira, e hoje eu pude vir aqui e expressar a realidade dos fatos, a 

realidade como a gente entende. E vou afirmar, hoje não tem nenhum agente de saúde aqui e 

nenhum professor, só o Marcos, que é professor aqui, o único que estou visualizando agora. Se os 

professores tiverem interesse no plano de cargo e carreira deles e os agentes comunitários de 

saúde na abertura de vagas deles, corram atrás, porque até agora o que está sendo contado para 

vocês é mentira. Boa noite! Vereador Geraldo Singer: Na verdade, vereador Gabriel, o que você 

falou foi realmente a verdade, eles falaram que tinha não sei quantos projetos que eles mandaram 

e que eu estava segurando, do jeito que os projetos vêm eles vão sendo aprovados, e nós não 

temos nenhum projeto seguro. O que vem os vereadores tá tudo aprovando, reprovando, fazendo 

tudo o que tem que fazer. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, senhores 

vereadores, vereadora, colegas de trabalho dessa Casa, secretários que se fazem aqui presentes, 

funcionários dessa municipalidade, ex-vereador, meu boa noite a cada um de vocês! Eu só quero, 

senhor presidente, abordar aqui com relação ao requerimento de minha autoria. Nosso município 

está passando por um momento delicado, o nobre colega vereador falou em relação às agentes de 

saúde, nós estamos há dois ou três meses sem agentes de saúde. Isso está ocasionando algumas 

questões, muitas reclamações. Fiz um requerimento em cima dessas reclamações que a 

sociedade nos procura, com relação à limpeza de alguns bairros. Quero mencionar o nosso bairro, 

que agora foi feita a limpeza em algumas ruas. A semana passada foi feita a limpeza, o meu 

requerimento é com data anterior a essa limpeza, mas temos outros bairros que estão com as ruas 

com mato, alguns lotes com mato, isso gera o mosquito da dengue, gera a proliferação de insetos, 

de escorpiões. Então, a gente pede que a prefeitura tem fiscal, e que esse fiscal, que essa equipe 

da secretaria percorra o município, faça um levantamento desses lotes, dessas situações, notifica 

os proprietários que, muitas das vezes, nem daqui são, nem estão sabendo dessa situação, para 

que eles façam essa limpeza, para que tomem essa providência. Então, vocês veem a importância 

de um requerimento de um vereador, porque quero mencionar que quando cheguei aqui nessa 

Casa, fiz vários requerimentos. Quero citar exemplo de um requerimento que foi feito 

especificamente para o bairro Sítio Recreio, através de reuniões com a população de lá, 

reivindicações, entre elas, quero agradecer agora que começou, a de iluminação daquele trecho 

de São Roquinho até chegar lá. Era um breu à noite até chegar lá. Outra também, com relação a 

uma demanda de lá, uma praça de lazer, um local para a comunidade, iniciou, deu uma 

interrupção na obra, provavelmente algo que ocorreu no projeto, que se veja essa situação para 
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dar reinício nessa obra. Outra questão, que é uma solicitação da comunidade, uma academia 

popular. Quero afirmar que o dinheiro já está na conta, uma emenda parlamentar que nós 

conseguimos também para aquela comunidade. Então, eu digo isso por quê? É louvável, pessoal, 

cada um fazer o seu requerimento e sua indicação e acompanhá-la. Eu acompanho meus 

requerimentos, estou cobrando, a sociedade cobra de nós. Quando se fala em iluminação pública, 

nós temos inúmeras localidades. Exemplo: São Jacinto, uma área que está carente, alguma ruas 

de lá precisam de iluminação pública, e até agora não foram atendidos esses requerimentos. 

Então, estamos acompanhando. Provavelmente tem requerimento de colegas de outras 

localidades, que dizem respeito a essa questão aí. Então, é isso, senhor presidente. Meu boa noite 

a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Senhor presidente, só a título de sugestão, algumas 

pessoas estão cobrando a transmissão pela rádio do site. Aí se puder estar encaminhando isso 

junto com os funcionários da Casa para estar resolvendo. Vereador Geraldo Singer: Tá bom! Eu 

vou conversar para que esteja tudo certinho. A presidência submeteu à deliberação do plenário 

acerca da continuidade dos trabalhos legislativos, sem o intervalo regimental, o que foi 

prontamente acatado pelos senhores vereadores. Prosseguindo os trabalhos, a presidência 

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

presença da totalidade. Logo após, a presidência submeteu à deliberação do plenário acerca 
da dispensa dos pareceres, em relação ao Projeto de Lei nº 018/2020, que foi acatado 
pelos nobres vereadores, e, incontinenti, submeteu à discussão e posterior votação o 
Projeto de Lei nº 018/2020, que foi aprovado por unanimidade. 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: Claudecir 

Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo 

Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo 

Gastaldi.  
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