
  

 

 

 
 

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  

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA  27 

DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos vinte e sete 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 Oitava 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. 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 à 
discussão a ata da sessão ordinária do dia vinte de agosto de dois mil e dezenove, que foi 
aprovada por unanimidade. A presidência solicitou ao jurídico para efetuar a leitura do 
Expediente e da Pauta da Ordem do Dia: Mensagem de Veto, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, à Emenda Aditiva nº 002/2019 e às Emendas Modificativas de 
nºs 004/2019, 005/2019, 006/2019 e 007/2019, ao Projeto de Lei nº 022/2019, que 
“dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro 
de 2020, e dá outras providências”, acompanhado do Projeto de Decreto Legislativo nº 
002/2019, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, 
que “Dispõe sobre a rejeição dos vetos à Emenda Aditiva nº 002/2019 e às Emendas 
Modificativas de nºs 004/2019, 005/2019, 006/2019 e 007/2019, ao Projeto de Lei nº 
022/2019. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opinou pela 
Rejeição do Veto à Emenda Aditiva nº 002/2019 e às Emendas Modificativas de nºs 
004/2019, 005/2019, 006/2019 e 007/2019, ao Projeto de Lei nº 022/2019 e, nos termos 
do artigo 72 do Regimento Interno Cameral, produziu Projeto de Decreto Legislativo sob o 
nº 002/2019, o qual dispõe também sobre a Rejeição do Veto. Havendo orador inscrito 
para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou a palavra ao 
inscrito, Sr. Adeuzir Ferreira – Assunto: Serviço de Táxi no Distrito Sede. Tribuna Livre: 
Adelzir B. Ferreira: Boa noite, sr. presidente, a Mesa Diretora, funcionários desta Casa, 
e o povo presente. Sr. presidente, o que me traz aqui hoje, eu gostaria de saber do 
presidente quantas placas de táxi nós temos no centro de São Roque disponível? Porque 
é um descaso com pessoas que vem à nossa cidade, que saltam do ônibus para poder ir 
até a casa de seus parentes, e não encontram um táxi. Temos cinco ou seis placas de 
taxi, mais só tem dois trabalhando. Ter placa de carro novo pra fica em garagem, muito 
bonito! Quando a população precisa não tem. Tem que ficar ligando pra parente buscar, e 
isso é muito feio para a nossa cidade. Então, eu gostaria que vocês olhassem isso aí, se 
vocês podem fazer alguma coisa para melhorar esse funcionamento de táxi em São 
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Roque. Porque se o taxista pegou a placa e não quer trabalhar, dá a oportunidade para 
quem quer. Então, se tiver no alcance de vocês, façam alguma coisa para a população de 
São Roque sobre essa questão do táxi, nós vamos ficar muito agradecidos. A população 
vai ficar muito agradecida, e tenho o maior prazer de divulgar lá fora que vocês fizeram. 
Boa noite a todos, e muito obrigado! Em seguida, a presidência fraqueou a palavra aos 
senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Sr. presidente, Mesa Diretora, colegas 
vereadores, vereadora, colegas de trabalhos dessa Casa, senhores e senhoras que se 
fazem presente, boa noite a todos!  Primeiro, eu quero parabenizar a comissão que deu o 
parecer, porque eu vi, apreciando, olhando, que não há nada que tenha em relação ao 
veto, para serem vetadas aquelas emendas. Uma vez que se nós formos pela 
Constituição Federal, nós vereadores temos que trabalhar sempre em cima do que a lei 
diz, e, de modo especial, nosso regimento interno, e também a Lei Orgânica municipal. E 
uma vez que as emendas foram ofertadas dentro dos prazos, não há intempestividade 
como está dizendo lá. Uma vez que, quando se tratando de lei de diretrizes 
orçamentárias, os prazos são diferentes. A própria Constituição diz o seguinte, artigo 66: 
Além de ser obrigatoriamente motivado, deve apontar expressamente os motivos para as 
razões que levaram à discordância. Se relativas à inconstitucionalidade ou contrária ao 
interesse público. Não vi nenhuma inconstitucionalidade. Então, sr. presidente, eu 
parabenizo a comissão pelo parecer, vocês estão de parabéns, vocês fizeram o que diz a 
nossa constituição, e o que manda a nossa função perante a nossa sociedade. Outra 
coisa agora, sr. presidente, eu queria abordar a questão da escassez de água no nosso 
município. A Cesan, infelizmente, não se planejou. Não foi por falta dessa Casa cobrar. 
Essa Casa já chamou em dois momentos a Cesan aqui. Nós sabemos que há falta de 
água, pouca água está sendo encontrada,  mas se tivesse feito um planejamento por 
parte dela, não estaria tão caótica dessa forma. A Cesan tem uma concessão, e nós 
sabemos disso, e até hoje não fez nenhum investimento aqui. Então, em cima de várias 
cobranças que nós já tivemos, eu estou sugerindo, inclusive eu solicitei e ganhei uma 
van, para nós podermos ir a Vitória, e conversarmos diretamente com o diretor. Já liguei 
para lá e está para sair essa reunião para a semana que vem. Então, eu convoco os nove 
vereadores pra nós estarmos indo lá sentar com o diretor, e mostrar a real situação. Os 
vereadores e a sociedade que tiverem disponibilidade, e eu clamo os vereadores, o 
Executivo, quem tem disponibilidade. Vamos lá, vamos sentar, pois temos localidades 
que ficaram uma semana sem água, e eles têm que achar uma forma para dar menos 
sofrimento a sociedade. A semana que vem vai sair essa data de agendamento com o 
diretor da Cesan. Então, vereadores, Executivo, sociedade organizada, é o momento de 
ir, pois planejamento eu vejo que não teve nada. Meu boa noite a todos! A presidência 
submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem 
o intervalo regimental, sendo aprovado pelos senhores vereadores. Em seguida, a 
presidência solicitou ao secretário a proceder à nova chamada dos senhores vereadores, 
confirmando a presença da totalidade. Nesse instante, a presidência submeteu o Parecer 
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da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, à Mensagem de Veto 
à Emenda Aditiva nº 002/2019 e às Emendas Modificativas de nºs 004/2019, 005/2019, 
006/2019 e 007/2019, ao Projeto de Lei nº 022/2019, que “dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020, e dá outras 
providências”, à discussão e posterior votação nominal, sendo aprovado por maioria 
absoluta, com votos favoráveis dos vereadores Claudecir Strelow, Fabiano Margon, 
Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni e Olga Maria Dala Barba Simonelli, e votos 
contrários dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Miguel Djalma Salvalaio e Renato 
Angelo Gastaldi. Em seguida, a presidência submeteu o Projeto de Decreto Legislativo nº 
002/2019, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, 
que dispõe sobre a rejeição do veto à Emenda Aditiva nº 002/2019 e às Emendas 
Modificativas de nºs 004/2019, 005/2019, 006/2019 e 007/2019, ao Projeto de Lei nº 
022/2019, que “dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o 
exercício financeiro de 2020, e dá outras providências” à  discussão e posterior votação 
nominal, sendo aprovado por maioria absoluta, com votos favoráveis dos vereadores 
Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni e Olga 
Maria Dala Barba Simonelli, e votos contrários dos vereadores Gabriel Força Silvestre, 
Miguel Djalma Salvalaio e Renato Angelo Gastaldi. 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: Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba 
Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato 
Angelo Gastaldi, Fabiano Margon e Geraldo Singer.   

 

 

 

Geraldo Singer 

Presidente 
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