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ATA DA TRIGESIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 15 

DE OUTUBRO DE 2019. PRESIDÊNCIA DO 

VEREADOR GERALDO SINGER.  

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, realizou-
se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a 
Trigésima Quinta Sessão Ordinária desta Casa, sob a Presidência do Vereador Geraldo 
Singer, com a presença dos senhores vereadores. Ao dar início à sessão ordinária, 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 para proceder à chamada dos senhores 
vereadores, verificando-se a presença da maioria, e ausência do Vereador Renato Angelo 
Gastaldi. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, 
imediatamente o que submeteu, de forma alternada, à discussão a ata da sessão ordinária do 
dia oito de outubro de dois mil e dezenove, e a ata da sessão extraordinária do dia dez de 
outubro de dois mil e dezenove, ambas aprovadas pelos senhores vereadores. Em seguida, a 
presidência solicitou ao nobre secretário, Sr. Fabiano Margon, a proceder à leitura do 
expediente. Expediente: Projeto de Lei nº 037/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe 
sobre alterações da Lei Municipal nº 723/2013, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 
038/2019, de autoria do Poder Executivo, Ratifica a deliberação da Assembleia Geral do 
Consórcio Público Intermunicipal para o fortalecimento da produção e comercialização de 
produtos hortigranjeiros – Cointer que altera e consolida o contrato de consórcio público do 
Cointer, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 039/2019, de autoria do Poder Executivo, 
Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 833/2018, e dá outras providências; 
Requerimento nº 059/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, após 
deliberação do plenário, seja encaminhado com a máxima urgência que o caso requer, à 
secretaria municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e à secretaria municipal de Obras, 
um estudo na edificação abaixo descrita, para uma possível pavimentação nas laterais e 
frente da Quadra de Esporte, na localidade do Córrego da Saúde, neste município – 
Realização de Obras de Pavimentação no Entorno da Quadra de Esporte Córrego da Saúde, 
neste município; Requerimento nº 061/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, 
requerendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Roque do 
Canaã, após deliberação do plenário, seja encaminhado com a máxima urgência que o caso 
requer, à secretaria municipal competente, se existe possibilidade/viabilidade de colocar um 
corrimão e placa de sinalização na ponte sobre o Rio Santa Júlia, na Localidade de São 
Francisco (Unidade de Saúde), margeando a propriedade do Sr. Irineu José da Silva, Leo 
Margon e Paulo Tessarolo. TRIBUNA LIVRE: Inscrito: Adeuzir B. Ferreira, Assunto: 
Acessibilidade para cadeirantes na ponte que liga o bairro Centro ao bairro Vila Verde. Em 
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seguida, a presidência submeteu à discussão e posterior votação os requerimentos de nºs 
059/2019 e 061/2019, sendo ambos aprovados pelos senhores vereadores. Havendo orador 
inscrito para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou a palavra 
ao inscrito, Sr. Adeuzir B. Ferreira - Assunto: Acessibilidade para cadeirantes na ponte que 
liga o bairro Centro ao bairro Vila Verde. Sr. Adeuzir B. Ferreira: Boa noite! Senhor 
presidente, Mesa Diretora, vereadores, e população presente. Senhor presidente, o que me 
traz aqui hoje, nós temos uma passarela que liga a ponte de São Roque a Vila Verde, e que 
não tem acesso para cadeirantes. E essa reclamação já foi levada à prefeitura, e até hoje 
ninguém fez nada. Então, se chegou até na prefeitura e ninguém fez nada, a população vira e 
fala: Cadê os vereadores dessa cidade? Mas ninguém fala: Cadê o secretário competente 
dessa cidade. Por isso que eu estou aqui, mais uma vez, pedindo a vocês, mais uma vez, 
para que façam um ofício para o secretário de Obras olhar essa passarela, para que os 
cadeirantes tenham acesso, para não precisarem passar na ponte no meio dos carros. 
Porque, imaginem vocês, nós que já temos as duas pernas pra andar já esta difícil, imagina 
quem tem a cadeira de rodas. Então, por isso que eu falo é um descaso com esses cidadãos. 
Fica aqui o meu muito obrigado, e meu boa noite a todos vocês! Prosseguindo, a presidência 
franqueou a palavra aos senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite! 
Senhores vereadores, funcionários dessa Casa, secretários presentes, e a população que se 
encontra. Eu gostaria de parabenizar o secretário aqui presente, professor e secretário de 
Educação do nosso município e, nesse sentido, parabenizar todos os professores do nosso 
município. Quero falar aqui da importância desse profissional na educação do nosso 
município. Então, o meu abraço e a minha gratidão a esses profissionais. Gostaria também 
de lembrar que hoje é dia do agricultor. Hoje eles estão passando por momentos de 
dificuldade, mas temos que parabenizá-los por esse dia. Também gostaria de parabenizar o 
Senhor Adelzir, que sempre, respeitosamente, vem nos procurar para melhoria da população. 
Eu queria cobrar uma questão aqui hoje também, que há tempos já vem sendo cobrado. Já 
fiz indicação e, até outros vereadores já fizeram também, sobre um requerimento do guarda- 
mão, para subir no pronto atendimento. Eu estou sendo cobrado. O que eu tinha pra falar era 
isso, boa noite! Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas 
vereadores e vereadora, colegas de trabalho dessa Casa e senhores e senhoras que se 
fazem presentes, o meu boa noite a todos! Primeiro, aproveitando a fala do vereador Gabriel, 
eu gostaria de deixar aqui, por intermédio do secretário, Marcos, que também é professor, os 
meus parabéns ao dia do professor, que é hoje. É uma classe que muito faz, e é uma classe 
que precisa ser bem valorizada. Hoje, pela manhã, estava lendo uma reportagem, onde hoje, 
nós temos, aproximadamente, trinta cidades que não pagam o piso salarial. Hoje, a média 
salarial no Estado, em geral, é aproximadamente de dois mil e duzentos reais. Onde já se viu 
isso, um professor ganhar isso de média salarial, pois quem forma todas as classes que ali 
estão é o professor. Então, é classe que precisa ser olhada com bons olhos. Sobre o 
corrimão de saúde, já tivemos até pessoas dispostas a fazer vaquinha para colocar o 
corrimão. Gente, isso é um absurdo, pessoas idosas que passam ali todos os dias, o Gabriel 
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está lá todos os dias e vê a situação. Nós aqui estamos fazendo o nosso papel de cobrar, 
mas não podemos ir lá e fazer, pois quem executa é o Executivo. Falando em corrimão, eu 
também fiz um requerimento para a região de São Francisco, e me deparei com a situação 
onde tem uma ponte e ela não tem corrimão. Inclusive, já houve dois acidentes fatais no local. 
Então, eu peço que coloque a sinalização naquela ponte e também um corrimão. Também fiz 
outro requerimento da questão do Córrego da Saúde, lá na Quadra, se existe a possiblidade 
de o município fazer um estudo, se dá pra fazer essa benfeitoria naquela localidade. Fica aqui 
o meu boa noite a todos! Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Boa noite! Quero cumprimentar 
o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa Casa, o secretário de Educação, 
que se faz presente, nosso professor, ex-vereador Carlinhos Tonini, e demais representantes. 
Quero aqui parabenizar na pessoa do Marcos, como secretário de Educação, todos os 
professores do município. Quero parabenizar também, a semana passada a secretaria de 
Esporte, que reuniu todas as crianças, com momentos de lazer, lembrando esse dia 
importante na vida deles. Era isso. Meu boa noite a todos! Após observar que não havia mais 
nada 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, Fabiano Margon 
e Geraldo Singer.  
 
 
 

Geraldo Singer 
Presidente 

 
 

 


