
� 

 

 

 
 

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 TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 10 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 
Aos dez 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 Trigésima Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta 
Legislatura, sob a presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o 
Vereador Miguel Djalma Salvalaio 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 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 
três de setembro de dois mil e dezenove, que foi aprovada por unanimidade. A 
presidência solicitou ao nobre secretário para efetuar a leitura do Expediente, a saber: 
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2019, de autoria da Mesa Diretora, Aprova o 
orçamento da Câmara Municipal de São Roque do Canaã–ES para o exercício financeiro 
de 2020; Requerimento nº 046/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros, 
requerendo ao Presidente desta Casa, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, Sr. Rubens Casotti, por 
intermédio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, para que apresente 
parecer sobre a estiagem em nosso Munícipio, bem como informe acerca da seguinte 
solicitação: Declaração de situação de emergência em toda extensão do município, 
provocada por desastre – estiagem; Indicação nº 008/2019, de autoria do Vereador 
Geraldo Singer, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do 
Canaã que seja viabilizada a concessão de incentivo fiscal ou incentivo financeiro a 
atletas e técnicos do Município de São Roque do Canaã; Indicação nº 009/2019, de 
autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre e outros, indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, que intervenha junto ao Governo do Estado 
do Espírito Santo, por intermédio da CESAN - Companhia Espírito Santense de 
Saneamento, para a construção de uma barragem em Ribeirão Alegre. Em seguida, a 
presidência submeteu o requerimento nº 046/2019 à discussão e posterior votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, na 
forma regimental, a presidência passou a palavra ao orador inscrito, Sr. Adeuzir Ferreira – 
Assunto: Providências junto aos órgãos responsáveis para mudança dos locais de parada 
de ônibus para embarque e desembarque de passageiros, nos locais perigosos da 
Rodovia ES 080, que liga Santa Teresa a Colatina. Adeuzir B. Ferreira: Boa noite! 
Senhor presidente, funcionários desta Casa, secretários presentes, e a população de São 
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Roque. Senhor presidente, hoje eu vim tratar de um assunto aqui, sobre as paradas de 
ônibus. Têm muitas paradas de ônibus que estão em pontos irregulares, trazendo risco de 
vida à população. E também, senhor presidente, só para lembrar, que nessa Casa aqui, 
em 2014/2015 foi solicitado junto ao Governo do Estado que seriam feitas umas baias 
para os passageiros, onde aqui nessa casa foi aprovado o recurso e, daquela época pra 
cá, nada foi feito. Isso foi aprovado lá atrás, na época do Juninho, mas o tempo passou e, 
até hoje, ninguém tocou mais nesse assunto, mesmo sabendo que se isso for feito é um 
benefício muito grande para a população. Então, a gente cobrando isso de vocês, e eu 
tenho certeza que vocês vão olhar isso com carinho. Eu não estou aqui pra defender 
vereadores, prefeito ou secretários, eu estou aqui pra defender aqueles que executam o 
trabalho. Então, vocês olhem isso aí, antes que o pior aconteça, porque, infelizmente, a 
nossa rodoviária ainda está interditada, e até que ela não seja liberada, eu peço a vocês 
que cobrem do órgão competente o porquê que essas baias ainda não foram feitas até 
hoje. Eu agradeço a vocês, uma boa noite, e muito obrigado! 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! Eu quero abordar um assunto interessante, sr. 
presidente, com relação ao requerimento que foi feito e assinado por todos os nove 
vereadores. Nós temos que prestar contas de nossos atos. Nós tivemos quarta-feira 
passada em uma reunião com o diretor presidente da Cesan, onde nós fomos muito bem 
recebidos, levamos a atual situação que o município passa, uma vez que a Cesan tem 
essa obrigação. Tivemos vereadores, tivemos representantes das comunidades, enfim, 
algumas lideranças que nos auxiliaram também na força das reivindicações, para que 
nosso município minimize essa questão hídrica, a médio e longo prazo. Saímos de lá 
muito gratificados. Eu quero agradecer ao Bosi Turismo, por ceder uma van para nos 
levar, e eu sei que isso foi um belo ato para o nosso município. E dentre as reivindicações 
que foram feitas, até foram gravadas, e tenho certeza que tudo que foi falado lá vai ser 
cumprido, porque nós temos que ficar atentos ao que foi sugerido e solicitado. De 
imediato, nós conseguimos que aumentassem o número de caminhões, e isso está 
ocorrendo, e já está surtindo efeito. Em São Jacinto, ele falou que vai aumentar o 
tamanho da caixa, vai ser construído também um reservatório na região de Ribeirão 
Alegre, onde foi assumido esse compromisso lá. Mas nós temos a obrigação de ficar em 
cima cobrando, não deixar que isso fique apenas em palavras, porque esse é o nosso 
papel. Então, isso foi compromisso assumido, foi assumido para a maioria dos vereadores 
que estiveram lá, foi assumido por lideranças comunitárias que lá estiveram, e nós 
sugerimos também de estar se fazendo um trabalho social dentro do município, que haja 
conscientização nas escolas, com as agentes comunitárias, e todos, porque não adianta 
nós fazermos todo esse trabalho, começar a chover, a sociedade esquece. Agora, à 
tarde, eu recebi uma ligação da Cesan, pois ficou combinado aquele dia, vai vir uma 
equipe amanhã, às quinze horas, vamos ter uma reunião no CRAS, todos os vereadores 
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estão convidados, sociedade organizada, qualquer cidadão pode ir lá. Parece-me que 
veio assistente social, enfim, vai ser um trabalho contínuo, que tem que ser feito, e nós 
temos que se unir diante a isso, pois a união nesse momento é de suma importância para 
nós tentarmos minimizar essa questão hídrica no nosso município. Enfim, esse é o nosso 
papel. Então, eu peço a cada um dos vereadores e a sociedade organizada. Vamos 
nessa reunião amanhã, vamos ficar atentos naquilo que foi assumido naquela reunião, em 
Vitória, para que não fique somente no papel, para que realmente seja concretizada. Meu 
boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Gostaria de 
dizer, Gilmar, pelo que eu entendi, os compromissos que ele assumiu lá, foi o que eles 
falaram aqui, de fazer a barragem, de aumentar o número de caminhões, fazer um novo 
ponto de coleta de captação de água, e, agora, cabe a nós, realmente. Quero parabenizá-
los pela atitude de terem ido a vitória, e nós temos que ficar em cima, porque, muitas 
vezes, já tiveram promessas, e nunca foram cumpridas. Então, eu acho importantíssima 
essa reunião amanhã, porque, se em duas reuniões eles disseram as mesmas coisas, é 
impossível ele dizer que não disse. Ele disse! Ele se comprometeu! Então, eu acho que é 
mobilizar a população. Infelizmente, eu estarei de plantão amanhã, e não posso ir, mas 
eu peço que as pessoas vão lá, e os vereadores também. Se chover, vamos continuar 
cobrando. Uma 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.   
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