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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 

REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 03 DE MARÇO DE 

DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 

GERALDO SINGER. 

Aos três dias do mês de março 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 Quinta Sessão Ordinária, 

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

Singer. A presidência convidou o Vereador Miguel Djalma Salvalaio 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 vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte, que foi 

aprovada por unanimidade. Havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na 
forma regimental, a presidência passou a palavra à primeira inscrita, Sra. Joyce Aparecida 
Zanetti – Assunto: Convite para o Dia Internacional da Mulher na comunidade de São 
Jacinto. Boa noite a todos e a todas! Cumprimento os senhores vereadores na presença do 
nosso presidente da câmara, Geraldo Singer. Sintam-se todos cumprimentados! Eu vim 
aqui hoje, representando a Associação das Mulheres, e fazer um convite. Novamente, o 
nosso projeto que vamos realizar na comunidade de São Jacinto, domingo. No ano 
passado, nós iniciamos o nosso projeto de levar informações para as mulheres do nosso 
município, informações de empoderamento, autoestima, saúde da mulher, e foi um marco 
muito grande para a gente. Por ser uma associação de mulheres, a gente realizou esse 
encontro na comunidade de Alto Tancredo, agradecendo a presença do Gabriel, que 
esteve conosco o ano passado e, em especial, queremos convidar a todos que estão aqui 
presentes, e a nossa vereadora, a Olga Simonelli, que nos representa aqui na câmara. Vai 
ter início às sete horas da manhã, com um café compartilhado. Às oito horas 
participaremos da celebração na igreja católica de São Jacinto; às nove horas daremos 
abertura do nosso projeto com a Letícia do Incaper, que vai estar fazendo umas dinâmicas 
com as mulheres, com todos que estiverem presentes. Nove e meia estarei falando sobre 
associativismo e grupos de mulheres formalizados. A Jaqueline, de Sooretama, que é uma 
vereadora, vai estar vindo falar sobre empoderamento das mulheres, como as mulheres 
podem se empoderar para estarem liderando certos movimentos, grupos, em nosso 
município, e até mesmo na política. Depois, teremos também a Manu, que é a Manuele 
Teles Tonini, que vai falar sobre empreender e ser digital influencer. A Rafaela Bosa vai 
estar falando sobre a experiência de vida dela, a luta contra o câncer de mama, e a saúde 
da mulher. Depois, vamos parar às onze horas para fazer um almoço até uma e meia. A 
comunidade vai estar vendendo esse almoço porque é também para estar ajudando a 
comunidade que se dispôs a nos receber lá para estar fazendo esse projeto. Então, de 
alguma forma, nós vamos ajudar a comunidade. Após o almoço, nós vamos receber a 
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Suerlene Moschen, que é de São Gabriel da Palha, é uma terapeuta, e ela vai vir falar 
sobre autoestima. E nesse dia, com muitas informações, além disso tudo, a gente vai 
finalizar com o futebol feminino, com o time de São Jacinto e o time de Santa Júlia. E, 
durante todo o evento, a gente vai estar arrecadando um quilo de alimento. Já estamos 
pedindo para as pessoas doarem um quilo de alimento, que a gente vai passar para a 
pastoral da caridade de São Jacinto, e depois eles passam o destino pra quem eles forem 
entregar. Durante o evento, vai ter sorteios de brindes e dicas também de beleza porque, 
hoje em dia, a mulher vive na correria, tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos, 
tem que ser empreendedora, tem que ser empoderada, tem que ser Bombril, falar igual o 
outro. Então, a gente vai estar passando dicas de beleza também. Sintam-se todos 
convidados, não só os vereadores, mas todos que estão aqui presentes. Espero que o 
nosso projeto siga por muitos e muitos anos. A gente tem o intuito de fazer em outras 
comunidades durante o ano, mas a gente sabe que, na correria, é muita coisa pra gente 
estar participando. Mas, se Deus quiser, o ano que vem, a gente vai estar fazendo em 
outra comunidade. Aqui tem várias pessoas de outras comunidades que queiram que faça 
esse momento na comunidade. É só procurar a gente, tá bom? Obrigada! Em seguida, a 

presidência passou a palavra para o segundo inscrito, Sr. Adeuzir Burgarelli Ferreira – Assunto: 

Quadra da Vila Espanhola e Ginásio de Esportes. Boa noite, presidente e demais vereadores, 

população presente, secretário, Marcos! Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a quadra da 

Vila Espanhola. Vamos começar pela quadra da Vila Espanhola. Eu tive aqui inscrito, cobrando o 

início daquela obra, aí o chefe de gabinete passou para mim que a obra tinha dado ordem de 

serviço o dia vinte e quatro do quatro de dois mil e dezenove, e o término dessa obra seria dentro 

de cento e oitenta dias. Não sou muito bom em matemática! Mas, do dia vinte e quatro do quatro 

para cento e oitenta dias, vai acabar no mês dez, no dia vinte e quatro, do dez. Se eu tiver errado 

vocês me corrijam depois. E essa obra não está acabada, está lá parada essa obra, porque ela se 

encontra faltando alguma coisa para ser acabada, não tem banheiro, não tem vestiário. Eu vim 

aqui hoje cobrar isso de vocês porque vocês são os nossos fiscais do nosso município. Então, 

mais que justo que vocês cobrem do Poder Executivo por que essa obra não foi terminada no 

prazo dado. Por que essa data não foi dada somente para mim, mas para quem estava aqui. 

Vocês, vereadores, lembram que o chefe de gabinete usou essa mesma tribuna, e deu esse prazo 

para todos que estavam aqui, e também lembrando que aqui passou vereador que falou que ia 

fiscalizar obra por obra. Então, essa obra está faltando fiscalização, porque do mês dez de dois mil 

e dezenove para o mês três de dois mil e vinte, já passou um prazinho para essa obra estar 

terminada, completa. Porque se a gente faz uma casa para a gente morar, a gente faz por 

completo, sala, quarto, cozinha e banheiro. Então, como é que a pessoa faz uma obra e deixa 

banheiros sem serem feitos, e vestiários sem serem feitos, essa obra está incompleta. O porquê 

que parou eu não sei, por isso, que hoje eu estou cobrando de vocês, vereadores, que tragam 

para a população uma clareza sobre esse impasse dessa obra, que era para desde o ano passado 

ter inaugurado. E agora vamos para o ginásio de esportes. Se vocês considerarem aquilo como 

um ginásio de esportes, que aquilo eu considero como uma vergonha para o município. Falar que 

tem um ginásio de esportes naquelas condições? Falava que a emenda que a Luzia Toledo tinha 
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passado para a reforma foi devolvida, porque o governador tinha travado. Então, até aí a gente 

entende, porque para fazer uma obra tem que ter dinheiro. Mas esse recurso foi liberado, tem mais 

ou menos de cinco para seis meses que esse dinheiro foi liberado, tempo suficiente para ter 

colocado em prática essa obra. E também já fiquei sabendo que foi licitada a firma, já ganhou a 

licitação para fazer a obra. Hoje, eu tive lá, a quadra tá uma vergonha. Será que o povo de São 

Roque merece falar que em seu município tem um ginásio de esportes, onde seus filhos vão 

praticar esportes naquelas condições que se encontram alí? E tem essa gente já falando de 

criança que ali reside. Também tem o Centro de Apoio que usa aquela quadra, o Centro de Apoio 

tá aí naquele ginásio também. Então, quer dizer, tá faltando alguma coisa, que a população 

merece uma explicação mais detalhada. E vocês, como vereadores, têm condições de buscarem 

isso sobre os órgãos competentes. Agradeço a todos, e uma boa noite! Em seguida, na forma 
regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar 
Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadora, colegas de 
trabalho dessa Casa, secretário que se faz aqui presente, funcionários dessa 
municipalidade, representante de municipalidades, meu boa noite à todos! Quero também 
cumprimentar as ex–agentes de saúde e agentes de saúde que se fazem aqui presentes e, 
se Deus quiser, breve, breve já estarão retornando ao seu posto de trabalho, que a 
sociedade está clamando por isso. Meu boa noite a cada um de vocês também! Com 
relação à oradora, quero cumprimentá-la e dizer que é importante esses movimentos. 
Quando estivemos de frente alguns meses na Secretaria de Assistência, nós fizemos um 
trabalho semelhante a isso daí. Quero cumprimentar também a colega Nete que, até então, 
trabalhava junto, enfim, foi muito gratificante, e é valorizar a mulher, que tanto que vocês 
fazem, não é nada mais justo que vocês terem o seu dia de ser comemorado, de uma 
forma diferente. Então, quero deixar aqui também os meus parabéns, que domingo 
próximo é o dia Internacional da Mulher, e fica aqui os meus singelos parabéns para essa 
classe que tanto faz para nossa sociedade. Com relação ao segundo orador, Adeuzir, eu 
gostaria de dizer que é importante, os nossos locais de esportes estão necessitando 
urgentemente de serem olhados por bons olhos por parte dos nossos representantes, nós 
aqui representantes. Falo nós, por que? Eu já fiz inúmeros requerimentos, quero citar um 
exemplo, se tem alguém da comunidade de São Jacinto aqui, nós temos um campo de 
grama sintética lá, já fiz, se não me engano, três requerimentos solicitando cobertura 
naquele campo, solicitando tela, solicitando água, fazer a infraestrutura lá com banheiros, 
com vestiários, que lá ainda não tem. Então, a resposta que dão é que está em análise, 
que vão fazer, e até agora nada. Solicitamos também alguns requerimentos para fazer 
manutenção no ginásio de esportes daquela localidade, e acho que esse evento vai ser lá, 
não sei como está a estrutura, se vai comportar esse pessoal que vai estar lá, ah vai ser no 
clube né? Porque a situação lá, acho que é bem delicada, e não foi por falta de olho dessa 
Casa de Lei. Então, o esporte é fundamental para todas as idades mas, de modo especial, 
para nossas crianças. A gente sabe que tem o lado errado, e se a gente não tiver alí 
recrutando essas crianças, então a gente tem que investir em infraestrutura, fazer 
manutenção. O campo de grama sintética de São Dalmácio fiz dois requerimentos 
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solicitando fazer benfeitorias lá e, até então, nada! Hoje mesmo, alguém da comunidade 
nos procurou e disse que nada foi feito. Então, são coisas mínimas para fazer e que devem 
ser feitas. São todas edificações públicas, e elas têm que ter manutenção, senão com o 
tempo elas vão se deteriorando. Então, é isso, sr. presidente, eu queria deixar esse recado 
e o meu boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite, sr. presidente, 
senhores vereadores, população que se faz presente, secretários, agentes comunitários de 
saúde, lideranças comunitárias! Eu queria primeiro parabenizar o Adeuzir pela postura 
cidadã que ele vem demonstrando ao longo dos anos aqui nesta Casa, sempre vindo aqui, 
da sua forma, cobrando, exigindo direitos, que é dever do cidadão, realmente, não é só 
dever do vereador, mas também do cidadão de fazer isso. Então, meus parabéns, Adeuzir, 
por fazer isso! Queria parabenizar a Joyce por estar realizando esse trabalho, ser uma 
referência hoje no município, no que tange à questão da mulher, direitos da mulher. De 
buscar reconhecimento na sociedade, da importância que a mulher tem no 
desenvolvimento social, tanto econômico, quanto cultural, e de estar segurando essa 
bandeira, e levantado essa bandeira de forma sagaz, empolgante, e fazendo aquele 
trabalho maravilhoso naquela região que a gente já teve a oportunidade de estar presente. 
Gostaria aqui, sr. Presidente, de convidar todos os vereadores, funcionários da Casa, a 
população que se faz presente aqui hoje, para um encontro que vai acontecer sexta-feira, 
aqui no clube ABC. Sexta-feira haverá um encontro de dois partidos políticos, o PODEMOS 
e o REPUBLICANOS, onde terá a presença de dois deputados federais, o presidente da 
assembleia, o deputado Erik Musso, o vice-presidente, Marcelo Santos, e os presidentes 
dos partidos, o Roberto Carneiro do REPUBLICANOS e o Gilson Daniel, que é o prefeito 
de Viana, presidente do AMUNES, e presidente do PODEMOS. Onde eles vão abordar 
algumas questões de governabilidade, de governância, das experiências que eles tiveram, 
principalmente o Gilson Daniel, que teve muitas experiências positivas nessa questão de 
gestão pública. Então, ele vai estar aqui para apresentar isso para todos. Aí fica o convite 
para todos vocês estarem presentes sexta-feira, às seis e meia, aqui no clube ABC. 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: 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.  

 

 

 

                                                                                    Geraldo Singer 

                                                                                        Presidente 

 


