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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 03 

DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 
realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito 
Santo, a Vigésima Nona Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta 
Legislatura, sob a presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o 

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 à discussão a ata da sessão 

ordinária do dia vinte e sete de agosto de dois mil e dezenove, que foi aprovada por 
unanimidade. A presidência solicitou ao nobre secretário para efetuar a leitura do 
Expediente: Requerimento n° 044/2019, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre e 
outros, requerendo ao Presidente desta Casa, depois de ouvido o plenário, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, 

Sr. Rubens Casotti, para que informe acerca da seguinte solicitação: Pagamento de 
adicional pela prestação de serviços extraordinários aos servidores ocupantes de cargo de 
provimento efetivo, que não estejam ocupando cargo de provimento em comissão; e 
Requerimento n° 045/2019, de autoria do Vereador Geraldo Singer e outros, requerendo 
ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, Sr. Rubens Casotti, depois 

de ouvido o plenário, que informe acerca da seguinte solicitação: Melhorias no serviço de 
táxi no Distrito Sede. Havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 
regimental, a presidência passou a palavra ao orador inscrito, Sr. Elder Moura – Assunto: 
Campeonato Municipal de Futebol Society de São Roque do Canaã, e, na ocasião, foi 
verificada a ausência do orador. Em seguida, a presidência passou a palavra ao segundo 

orador inscrito, Sr. Adeuzir Ferreira – Assunto: Recapeamento asfáltico da Rua Miguel 
Ângelo Piontkovesky, no Bairro Nossa Senhora das Graças. Adeuzir B. Ferreira: Boa 
noite, sr. presidente, funcionários desta Casa, secretários presentes e a população de São 
Roque. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje é o meu bairro. Eu peço a vocês que 
olhem e nos ajudem no nosso bairro. O recapeamento já foi cobrado várias vezes por 

vocês, vereadores, e nada ainda foi feito. Tem vários outros lugares sem área de risco, que 
já foi feito, e quem fez, esqueceu-se do bairro que corre o risco de desabamento. Quando 
chove, os paralelepípedos estão abrindo e a água está penetrando. Eu quero ver quando 
aquilo descer tudo. Então, eu gostaria que vocês, vereadores, que vem se esforçando, que 
vocês fizessem mais um ofício para fazer o recapeamento, porque aí tem vidas. Agora, eu 

gostaria que a Administração me dissesse qual o risco que corre o asfalto de São Roque 
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até a Cerâmica Safira. Qual a população que mora aí? Eu gostaria que o cidadão que fez o 
projeto de recapeamento aí, porque não olhou para cima para ver a situação que se 
encontra aquela passarela aí? Por isso, eu peço a vocês, vereadores, acompanhem de 
pertinho e veja se o prefeito esta olhando, se vocês estão mandando ele fazer, e ele não 

está fazendo. É culpa do prefeito, ele é responsável por tudo! Meu boa noite a todos, e 
muito obrigado!  Em seguida, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. 
Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas de trabalho desta 
Casa, secretários que se fazem presentes, senhores e senhoras, meu boa noite a todos! 
Primeiro, Adeuzir, eu não poderia deixar de estar tocando no assunto. Quero parabenizá-lo 

pelas vezes que vem aqui. Isso é o papel do cidadão, reivindicar, cobrar, se preocupar com 
o município. Uma das primeiras coisas que eu fiz, sr. presidente, quando eu cheguei aqui 
nessa Casa, foi um requerimento ao Executivo. Requerimento esse que foi assinado por 
nós vereadores, solicitando um muro de contenção na rua Antônio Gil Veloso, e também o 
recapeamento asfáltico naquela subida. Mas, até o prezado momento, nada foi feito em 

relação a esse pedido. Então, nos preocupa, sr. presidente, porque é um problema sério aí 
na rua Antônio Gil Veloso, que não se pode tapar o olho. Hoje nós teríamos que trabalhar 
com prioridades, e qual é a prioridade hoje? Eu acho que uma das prioridades, quando foi 
falado sobre recapeamento, é a questão do muro de contenção no bairro Nossa Senhora 
das Graças. Então, a sua solicitação, Adeuzir, é louvável, e essa Casa também já se 

pronunciou que seja feito algo no sentido para ontem, na questão da rua Antônio Gil 
Veloso. Então, fica aqui os meus pedidos, e que o Executivo olhe com carinho a situação 
das ruas e a outras reivindicações que foram feitas para a qualidade de vida para a 
população do bairro Nossa Senhora das Graças. Quero mencionar uma outra questão, sr. 
presidente. Quero parabenizá-lo, que hoje vossa excelência promulgou uma lei de suma 

importância, que é a LDO. Que se não fosse o presidente, ela não seria promulgada. 
Então, eu parabenizo essa ação. Diante disso, eu quero cumprimentar o secretário de 
Educação, que se faz presente. No final do ano, foi feito uma devolução de recursos, e 
essa Casa sugeriu ao Executivo que aquele recurso fosse investido na Educação, e, até o 
presente momento, nada foi feito com relação a isso. E se eu tiver mentindo, quero que o 

secretário me corrija. Então, já se passaram oito meses, e eu tive conversando com 
algumas pessoas da educação aí, e a secretaria esta passando dificuldade de locomoção. 
Eu peço que olhem com carinho. Meu boa noite a todos! Vereador Gabriel Força 
Silvestre: Boa noite a todos! Quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqui os 
representantes da festa da goiaba, quero dar os meus parabéns ao evento, quero dizer que 

a festa foi muito boa. A festa demonstrou no seu bojo vários aspectos da cultura de São 
Roque do Canaã. A cultura, vários produtos que são produzidos no nosso município hoje, 
contando com várias atrações artísticas, e muito bem organizada. Meus parabéns aos 
organizadores! Queria justificar aqui, vereador Gilmar, sobre minha ausência amanhã, no 
encontro que vocês vão ter lá na Cesan. Por motivos particulares eu não vou poder ir, mas, 
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ontem, coincidentemente, eu estive com o presidente e o corpo técnico da Cesan. Ele 
disse que semana que vem pretende aumentar o número de caminhões, que hoje tem seis 
e vai para nove. Vai retornar o rodízio de dia sim, dia não. Mas espero que vocês estejam 
lá, e consigam um sucesso maior, e cobrem mesmo, porque a população está precisando, 

e a gente é cobrado sobre isso, embora não sejamos os responsáveis sobre isso. Mas 
somos cobrados vinte e quatro horas por dia. Hoje, é isso! Meu 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: Geraldo Singer, Miguel Djalma Salvalaio, 
Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Gilmar 
Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi e Fabiano Margon.   

 

 

 

Geraldo Singer 

Presidente 
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