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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 

REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 12 DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO 

VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, realizou-se   

na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espirito Santo, a Sexta 

Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a Presidência do 

vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli  

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

proteção de Deus. A presidência convidou à Mesa o vice-presidente da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepecionais de São Roque do Canaã, e, seguidamente, solicitou ao primeiro 

secretário, Sr. Fabiano Margon, a proceder a chamada dos senhores vereadores, verificando-se 

a presença da maioria, ausente o Vereador Miguel Djalma Salvalaio. Havendo quórum, a 

presidência declarou abertos os trabalhos legislativos. Em seguida, a presidência colocou em 

discussão a ata da sessão ordinária do dia sete de março de dois mil e dezenove, que foi 

aprovada pelos edis ora presentes. Posteriormente, a presidência solicitou ao nobre secretário 

que efetuasse a leitura do expediente e da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 005/2019, 

de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 406/2007, e dá 

outras providências, Projeto de Lei nº 006/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre 

alterações da Lei Municipal nº 407/2007, e dá outras providências; Requerimento nº 005/2019, 

de autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros, requerendo à Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), por intermédio do Secretário, Sr. Paulo 

Roberto Foletto, a retomada das Obras do Programa de Pavimentação de Estradas Rurais e 

Municipais denominados “Caminhos do Campo”, no trecho Santa Júlia à comunidade de São 

Francisco, no Distrito de Santa Júlia e Município de São Roque do Canaã/ES;  Requerimento 

nº 006/2019, de autoria do Vereador Geraldo Singer, requerendo ao Ilustríssimo Senhor Diretor 

Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Sr. Luiz Cesar 

Maretto Coura, 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 007/2019, de 

autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo à secretaria municipal de Administração e 

Finanças e secretaria municipal de Obras, informações sobre o andamento do processo por 

parte do setor competente, em relação à colocação de placas com nome de ruas e numeração 

de casas, na localidade do Bairro Sítio Recreio/Unidades Habitacionais de Interesse Social 

(Casas Populares); Requerimento nº 008/2019, subscrito por todos os senhores vereadores, 

requerer, depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado Ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

solicitando informações relativas à atuação da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e 

Lazer, conforme segue: Demonstrativo contábil indicando o orçamento aprovado e executado 

pela citada Secretaria referente ao exercício financeiro de 2018; Relação de despesas 

custeadas pela referida Secretaria com eventos festivos durante o ano de 2018, em destaque 
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as festas do final de ano de 2017 e de 2018 e a festa de emancipação política de 2018, com a 

discriminação detalhada dos serviços contratados, da modalidade de contratação, dos 

pagamentos pelos serviços prestados e do eventual recolhimento de tributos municipais; Rol de 

despesas executadas por essa Secretaria com promoções esportivas no município de São 

Roque do Canaã/ES no ano de 2018; e Cronograma de eventos programados para o exercício 

de 2019, com indicação dos valores previstos para cada atividades; Requerimento nº 

009/2019, de autoria do vereador Gabriel Força Silvestre, requerendo ao Presidente desta 

Casa, após deliberação do plenário, seja encaminhado ao Ilustríssimo Senhor Diretor Geral do 

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Sr. Givaldo Vieira, 

requerimento para que realize no Município de São Roque do Canaã ações educativas voltadas 

para o trânsito nas escolas, empresas e outras entidades da sociedade civil, em ações de 

educação com os motoristas, motociclistas e pedestres; e Indicação nº 003/2019, de autoria do 

Vereador Renato Angelo Gastaldi, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, a extensão de rua projetada, com início na Rodovia Armando Martinelli, nº 1632 

(residência do Sr. Antônio Torezani), até a Rua São João Batista, no Bairro Francisco Torezani - 

Município de São Roque do Canaã-ES. A presidência submeteu à discussão e posterior 

votação, de forma alternada, os requerimentos de  nºs 005/2019, 006/2019, 007/2019,  

008/2019 e 009/2019, sendo todos aprovados pelos senhores vereadores. Não havendo 

oradores inscritos para fazer o uso da tribuna livre, na forma regimental a presidência franqueou 

a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Vereador: Senhor presidente, Mesa 

Diretora, colegas vereadores, colegas de trabalho dessa Casa, secretários que se fazem 

presentes, comunidade que se faz presente, representantes da Apae, o meu boa noite a todos! 

Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco desse requerimento, os de nossa autoria e 

dos demais vereadores, onde ambos os vereadores  e nós estamos solicitando, através desse 

requerimento ao Governo do Estado, o reinício daquela obra caminho do campo, que liga do 

Valtin Luiz, até São Francisco. Uma obra de suma importância para o escoamento da produção 

naquela localidade. E esse ofício, ele vai ser entregue em uma audiência com os nove 

vereadores de São Roque e os nove vereadores de Itaguaçu. Que também vão levar outro 

requerimento assinado pelos nove vereadores de ambas as cidades, solicitando também o 

reinício daquela obra do asfalto, que liga a Agrovila de Santa Julia até Itaçu. Foi uma obra que 

foi parada. Então, vai ter um momento que vamos estar sentados juntos com o Governador do 

Estado, para solicitarmos essas duas demandas de suma importância para o município de São 

Roque do Canaã. Eu quero também cumprimentar agora a comunidade do Sitio Recreio, a 

comunidade das unidades habitacionais que se faz presente, estão com um processo de formar 

uma associação de moradores  lá. Eu acho de suma importância, isso vai dar mais força a 

comunidade e mais união. Dentre essas conversas, a demanda maior que temos, é a 

regularização do que diz respeito, até o secretário leu o requerimento, mas ele esqueceu de 

menciona, no requerimento que eu fiz, e solicito a secretaria municipal de Obras e Finanças, 

informações sobre o andamento do processo, no que diz respeito às placas e numerações das 

ruas do Sítio Recreio e nas unidades habitacionais. Os nomes de ruas são feitos aqui nessa 

Casa de Leis, mas nós precisamos que seja regularizado a questão de numeração, onde 
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começa e onde termina cada rua aí, tanto das unidades habitacionais quanto do Sítio Recreio. 

Ou seja, o nome do bairro também tem que ser oficializado. E hoje, lá não tem o nome oficial. 

Enfim, eu peço a administração e aos órgãos competentes, como está esse processo que eu 

tenho certeza que alguns de vocês já chegaram até a administração para pedir como é que 

está. Gostaria de dizer a vocês também, que já existe uma emenda parlamentar, não está 

concretizada ainda, mais inclusive amanhã eu estou indo a vitória, na secretaria de Estado de 

Esporte para ver como está a emenda de uma academia popular, tanto para as unidades 

habitacionais, quanto para a comunidade do Sítio Recreio. Então, é isso, senhor presidente! 

Esse é o papel nosso, dos vereadores daqui, solicitando, reivindicando, sempre pensando no 

bem comum da população do nosso município. Meu boa noite a todos! A presidência solicitou 

ao secretário a proceder a nova chamada aos senhores vereadores, confirmando apenas a 

ausência do vereador Miguel Djalma Salvalaio. Por fim, a presidência submeteu o Projeto de 

Lei nº 005/2019 e o Projeto de Lei nº 006/2019 à discussão e posterior votação, sendo 

aprovado por todos os nobres pares. Prosseguindo, a presidência convidou o vice-presidente da 

APAE para fazer um convite especial. Vice-presidente da APAE: Quero cumprimentar aqui o 

presidente, Geraldo, a vice Olga, também o secretário Fabiano e os demais vereadores, o 

secretário de Educação, Marcos, e a população em geral. Não vou me alongar falar da APAE, 

porque os senhores conhecem a situação bem mais que eu, mas, como vice-presidente, eu vim 

aqui convidar os vereadores a estar com a gente na reunião que acontecera segunda feira, as 

dezenove horas. Essa reunião, vai contemplar vários seguimentos da sociedade, e juntos, a 

gente vai ver como seguir em frente com a APAE. A APAE tem dois recursos, um estadual e 

um municipal, mas esses recursos, não contemplam toda a despesa da APAE. Então, vocês 

estão convidados e agente conta com vocês. Vai ser lá no CRAS, às dezenove horas, na 

segunda feira. A APAE conta com a presença de todos. Meu boa noite e muito obrigado! A 

presidência, agradeceu ao convite, e,  nada mais havendo a tratar, 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, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gabriel Força 

Silvestre, Gilmar Meireles, Leronardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi, Fabiano Margon 

e Geraldo Singer.  

 

 

 

                                                                Geraldo Singer 

Presidente 

 


