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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 10 DE ABRIL DE 2018. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, realizou-se na 
sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a Décima 
Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura sob a Presidência 
do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu a todos os colegas Vereadores 
e Vereadora, os funcionários da Casa, homenageados da noite, a Renata e o Paulo, demais 
presentes. Em seguida, a Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba 
Simonelli para efetuar a leitura de um trecho Bíblico, invocando a proteção de Deus. A 
Presidência convidou os homenageados, Renata Raquel Boschetti e Paulo Henrique 
Bolsoni, para fazerem parte da mesa e, em seguida, solicitou ao nobre Secretário que 
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando a presença da totalidade. 
Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos Legislativos. Em discussão a 
ata da Sessão Ordinária realizada em três de abril de dois mil e dezoito, aprovada por 
unanimidade. Em seguida, a Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do 
expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 10 de abril de 2018, em 
conformidade com o art. 156 e seguintes do regimento interno: Projeto de Lei nº 
011/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Denomina a Rua Frei Galvão, via pública 
que especifica localizada no Bairro Centro; A Comissão Permanente de Legislação, Justiça 
e Redação Final opina pela APROVAÇÃO; Projeto de Lei nº 017/2018, de autoria do 
Vereador Claudecir Strelow, Institui Feriado Municipal e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 018/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Dispõe sobre participação de 
estudantes em reunião da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, e dá outras 
providências; Ofício 00482/2018-3, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
encaminhando, nos termos do art. 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, 
cópia do Parecer Prévio TC 81/2017 – Segunda Câmara, do Parecer da Procuradoria 
Especial de Contas 2985/2017-6, da Instrução Técnica Conclusiva 2668/2017-4 e do 
Relatório Técnico 176/2017-1, prolatados no processo TC 3828/2016, que trata de 
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2015, da Prefeitura Municipal de São Roque do 
Canaã; Moção nº 004/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, de congratulações ao 
Sr. PAULO HENRIQUE BOLSONI, à Sra. RENATA RAQUEL BOSCHETTI, atores, 
diretores, organizadores e toda a equipe técnica pelo empenho, amor, entusiasmo e 
dedicação em prol da realização do Teatro “Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus 
Cristo”, realizado no dia 30 de março de 2018, na Comunidade de São Dalmácio, neste 
município; Indicação nº 026/2018, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, 
Indicando ao Poder Executivo que proceda a contratação de 01 (um) Técnico Agrícola; e 
Indicação nº 027/2018, de autoria do Vereador Miguel Djalma Salvalaio, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua 
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Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a criação de uma comissão de servidores 
capacitados para realizar estudos, levantamentos, discussões, no sentido de ver se existe 
viabilidade legal quanto a uma possível ação para a regularização das áreas de terra que 
possuem pendências junto ao município, no sentido de legalizar a situação para os 
proprietários; TRIBUNA LIVRE, Inscrito: Adeuzir Ferreira, Assunto: Iluminação Pública no 
Município de São Roque do Canaã. Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre 
na forma regimental, a Presidência franqueou a palavra ao inscrito, o Senhor Adeuzir B. 
Ferreira, Assunto: Iluminação Pública no Município de São Roque do Canaã. Adeuzir B. 
Ferreira: Boa noite a todos! Quero cumprimentar o Presidente, a Mesa diretora, vereadores, 
secretários presentes e toda a população. Senhor presidente o que me traz aqui hoje, é que 
já passaram alguns vereadores aqui na tribuna cobrando a manutenção da iluminação 
pública do município, e até agora nada foi feito; nisso a prefeitura passa para nós que estão 
fazendo uma licitação para uma empresa prestar o serviço. E eu quero que me expliquem, 
como que pagamos uma taxa, se não temos o serviço. Primeiro, acho que deve ser 
prestado o serviço, e depois cobrar a taxa. O aumento já chegou para as nossas casas, e o 
serviço continua ruim, tem lâmpadas queimadas no meu bairro, nos outros bairros, e eu 
acho que é uma injustiça com a população pagar uma coisa que não esta tendo; e eu acho 
que antes de cobrar pela iluminação, que corrija os problemas, trocando as lâmpadas, deem 
manutenção, e é nossa vez como população de cobrar, se pagamos nossos impostos, nós 
temos o direito de cobrar, não esperar somente pelos vereadores cobrarem por nós. Se a 
prefeitura não o fizer, nós viremos cobrar de novo. E eu pergunto a todos, está para sair 
esta licitação da empresa que vai dar a manutenção na iluminação, aí no fim do ano esta 
empresa vai embora, aí leva mais quatro meses para que se contrate outra, e o cidadão 
continua pagando a taxa, então porque não passa a cobrar a taxa no dia que o serviço 
estiver sendo prestado? O senhor mesmo já disse, senhor presidente, que não adianta 
procurar a empresa para reclamar da taxa de iluminação publica, que não adianta, então 
nós procuramos a prefeitura, que isso é ela que toma conta, então eu acho que se eu pago 
esta taxa com aumento, e não tenho a iluminação no meu bairro, isso é injusto com a gente, 
e isto é um descaso com o cidadão, então vamos prestar o serviço primeiro para depois 
cobrar, porque estamos pagando e não tendo o serviço. E é isso, agradeço a oportunidade e 
boa noite a todos! A Presidência cumprimentou outro ex-vereador, Itamar Regatieri que 
acabou de se fazer presente. A Presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. 
Vereador Gilmar Meireles: Sr. Presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadora, 
ex-vereadores que se fazem aqui presentes, demais presentes, cumprimentar os 
homenageados e, na presença deles, cumprimentar a cada uma das pessoas que aqui 
estão e que fizeram esse evento, e que proporcionou esse momento de alegria em nosso 
município. Boa noite a todos! Antes de falar da moção, eu quero falar um pouco desse 
projeto de lei de minha autoria, que vai estar sendo apreciado pelas comissões, que é um 
projeto de lei de participação dos estudantes nas reuniões da câmara municipal. Esse 
projeto vem com o intuito de as escolas poderem fazer o agendamento e trazer os alunos e 
participar da vida do legislativo municipal. Essa moção foi assinada pela minha pessoa, mas 
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os cinco vereadores iriam assiná-la, mas por um equívoco não o fizeram na hora do 
protocolo. Externo também a vocês que fizeram parte dessa moção. É uma moção que vem 
para homenagear vocês, e, através de vocês, estendo a cada um de vocês que se fazem 
presentes; não é fácil, e a gente sabe das limitações que cada um de vocês tiveram para 
estar resgatando, depois de vinte e quatro anos, esse teatro. Foi um momento de encontro, 
houve essa interação, e com pouco fizeram muito, Paulo. Fica aqui os meus parabéns a 
cada um de vocês que resgataram o que se fazia a anos atrás. Eu tenho convicção, Sr. 
presidente, que através desse exemplo que tivemos, nós temos que olhar com bons olhos. 
Nós do Legislativo, do Executivo, temos que incentivar e ajudar, e os outros que virão 
precisam de mais apoio. A cultura, em nosso município, tem que ser vista com bons olhos. 
Nós temos que buscar recursos para fomentar esse trabalho e resgatar aquilo que começou 
devagar e está se expandindo. Nesse momento, a vereadora Olga Simonelli solicitou um 
aparte ao nobre vereador Gilmar, sendo-lhe concedida, assim dizendo: “Eu gostaria, de 
maneira especial, agradecer o empenho do Paulo e da Renata, e também dos 
colaboradores e dos personagens pelo resgate do teatro em nosso município. Eu tive a 
oportunidade de prestigiar o evento, que foi muito lindo e emocionante. Eu quero me colocar 
à disposição para ajudar no que for necessário”. Retomando a sua fala, o Vereador Gilmar: 
Então, é isso, esse momento de confraternização e de união, e eu parabenizo a cada um de 
vocês pela garra e pela felicidade que tiveram para fazer aquilo com tanto amor. E que no 
próximo ano, Sr. Presidente, essa Casa, o Executivo, desse maior atenção a esse 
movimento. Boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! 
Vereadores, Mesa Diretora, Secretário, população quen está aqui presente. Os meus 
sinceros agradecimentos à presença do Paulo e da Renata, e, consequentemente, dessa 
forma, estender os meus agradecimentos a todos os que participaram da encenação. A 
minha fala de hoje, Sr. Presidente, é parabenizando a fala do Adeuzir e dizer que é valido o 
questrionamento que ele fez sobre iluminação pública. Dizer que essa câmara já se 
manifestou nesse sentido de cobrar dessa gestão posicionamento sobre essa questão, e até 
quero pedir para algum funcionário da Casa passar essa resposta para o Adeuzir para que 
ele possa divulgar, embora eu não concorde com ela e com a forma de que esse aumento 
foi dado. Continuo parabenizando ele, pela forma com que ele veio aqui hoje, pela forma de 
como ele se dirigiu aos vereadores, aos funcionários da Casa, e dizer que essa Casa é uma 
Casa democrática e todos podem vir aqui se expressar e levar as suas demandas e suas 
idéias. Eu quero esclarecer a indicação que eu fiz solicitando a contratação de um técnico 
agrícola, porque nesse período de seca que ocorreu em nosso município e no Estado, os 
agricultores endividados e necessitando de refinanciamento, tiveram que pagar uma taxa, 
um valor de duzentos reais para que o projeto fosse feito e pudesse ser encaminhado para o 
banco. Então, eu conversando com o Incapaer, me disseram que se contratasse um técnico 
agrícola, teria uma estrutura mínima para fazer esse trabalho, como Santa Teresa faz. 
Agora, finalizando, eu gostaria de parabenizar novamente aos organizadores da festa Paulo, 
Renata, dizer que o evento foi maravilhoso; estive lá presente; dizer que nos olhos de cada 
são-roquense brilhava nostalgia, alegria, felicidade e foi muito gratificante ver a população 
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são-roquense envolvida de forma espontânea. Durante a minha campanha eu preguei que o 
poder público deve sim intervir e instigar o desenvolvimento cultural do Município. Então, eu 
acredito que o Município deve fazer parte dessas questões culturais, e fica os meus sinceros 
parabéns ao Paulo à Renata e a todos os envolvidos. Quem também eu não posso deixar 
de mencionar é o nome do Sr. José Regattieri, que foi o precursor em São Roque do Canaã. 
Boa noite a todos! Em seguida, a presidência também parabenizou ao Paulo e a Renata, 
ressaltando que no ano passado eles começaram sozinhos e, nesse ano, já conseguiram 
envolver mais pessoas tornando o teatro ainda mais bonito. Incontinenti, a presidência 
submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o 
intervalo regimental, sendo o pedido acolhido pelos senhores vereadores. Prosseguindo os 
trabalhos, a presidência solicitou ao secretário a proceder à nova chamada dos senhores 
vereadores, confirmando a presença da totalidade. Posteriormente submeteu o Projeto de 
Lei n° 011/2018 à discussão e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade. Por fim, 
convidou o Vereador Gilmar Meireles para a entrega da Moção de Congratulações ao Sr. 
Paulo Henrique Bolsoni e à Sra. Renata Raquel Boschetti, extensiva também a atores, 
diretores, organizadores e toda a equipe técnica, pelo empenho e dedicação em prol da 
realização do Teatro “Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, realizado no dia 
30 de março de 2018, na comunidade de São Dalmácio, neste município. Nesse momento, 
a presidência passou a palavra a cada um dos homenageados. Sr. Paulo Henrique 
Bolsoni: Boa noite a todos! Primeiramente agradecer a Deus pela força, por ter nos dado 
um ano de muitas graças, por nós termos conseguido realizar, mediante tantas dificuldades, 
a Paixão de Cristo novamente em São Roque do Canaã. Agradeço ao Vereador Gilmar e 
demais vereadores que nos homenagearam hoje, reconhecendo o potencial que a gente 
tem humildade de estar fazendo as coisas. Essa moção eu dedico a cada pessoa que 
acreditou em nosso sonho. Agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, ou de 
outra colaboraram, o poder público, os vereadores. Então, a vocês, donas de casa, 
lavradores, crianças, empresários, que subiram naquele palco dias de lama, dias de chuva e 
não tiveram medo de enfrentar os ensaios, o meu muito obrigado! O ano que vem tem mais, 
se Deus quiser! Sra. Renata Raquel Boschetti: Eu também vou ser breve. Uma boa noite a 
todos! Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por nos ter proporcionado esse grande 
acontecimento em nosso município. Como o Paulo falou, foram várias as pessoas que nos 
ajudaram e acreditaram em nosso teatro, e eu também, em nome do teatro, agradeço a 
todos, principalmente aquelas pessoas que deixaram as suas casas e subiram aquele 
morro, com muita dificuldade, e fizeram com que esse teatro, realmente, acontecesse. 
Então, se hoje estamos recebendo essa moção, primeiro lugar a Deus, e depois, de todo o 
meu coração, a vocês que contribuíram, e principalmente aos personagens. Vocês são os 
merecedores. Muito obrigada! Antes de encerrar, a presidência passou a palavra ao 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Dr. Claudio Rober 
Martinelli: Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, demais presentes. Eu 
gostaria aqui, em nome da Câmara Municipal, de externar o nosso agradecimento a essas 
pessoas que aqui estão, e como a própria moção já diz, que deixaram as suas casas, as 
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suas profissões e entrararm em cena para se transformar em atores, e verdadeiros atores. 
Eu tive o privilégio de ler o livro da escritora e jornalista Roberta Silvestre, e esse livro trouxe 
um trecho que me emocionou demais. Quando começou aquela música em que os 
personagens começaram a desfilar tudo o que li naquele livro veio a minha cabeça naquele 
momento. De certa forma eu fiquei tão arrepiado, tão emocionado que me perguntei naquele 
momento: “o que está acontecendo”? Olhei para o lado e me deparei com várias pessoas 
chorando, e eu pude perceber naquele momento a grandeza do que representa esse teatro 
para o Município de São Roque do Canaã, municípios vizinhos, outros municípios do Estado 
do Espírito Santo, e por que não falar do Brasil. Aqui foi onde tudo começou. Eu e a Renatra 
estávamos conversando e vendo alguns vídeos do teatro em Nova Jerusalém, Pernambuco, 
onde atores globais fazem inúmeros personagens cedidos pela Globo, patrocínios incríveis, 
cenários gigantescos, e a gente se depara aqui no Município de São Roque com pessoas 
simples, super talentosas. A minha amiga procuradora, Ana Marta, com seu brilhantismo de 
sempre, fazendo Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e inúmeros outros personagens que 
eu desconhecia que se saíram brilhantes em sua apresentação. Sequer erraram uma 
palavra em seu texto, e fiquei admirado em ver o empenho, o amor e a dedicação com que 
isso foi passado para nós. Eu tenho certeza que eu estou representando aqui neste 
momento não só a Câmara Municipal, mas toda a população de São Roque, que se 
emocionou demais com esta apresentação, e eu fui um deles. Eu quero terminar a minha 
fala dizendo o seguinte: De tudo o que eu li no livro da Roberta Silvestre, observar as 
histórias de nosso precursor, que jamais devemos nos esquecer, Sr. José Regattieri; mas 
me chamou a atenção a fala do personagem de Jesus Cristo, Sr. Hermir Valvassori, que 
disse o seguinte: “Quando eu chegar no céu, se Deus perguntar quem em sou, vou falar que 
fui Jesus Cristo em São Roque”. Eu agradeço a todos, Sr. presidente, e, principalmente, a 
essas pessoas que aqui estão e que, de forma brilhante, ressuscitaram o nosso teatro e 
fizeram crescer novamente esse amor que a gente tem pela história de Jesus Cristo, que foi 
o maior homem do mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente! Nada mais havendo a tratar a 
presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a presente Sessão Ordinária. Para 
constar, eu, Gabriel Força Silvestre, ______________________, Secretário, extraí, lavrei e 
assino a presente ata junto com o Senhor Presidente. Presentes à sessão ordinária os 
seguintes vereadores: Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel 
Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala 
Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi. 
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