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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 05 

DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos cinco dias do mês de novembro 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 Sétima 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 e dois de outubro de dois mil e dezenove, que foi aprovada 
por unanimidade. A presidência solicitou ao nobre secretário para efetuar a leitura do 
Expediente: Ofício 03234/2019-2, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
encaminhando, nos termos do art. 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, 
cópia do Parecer Prévio TC 049/2019 – Segunda Câmara, do Parecer Ministerial 
001578/2019, da Instrução Técnica Conclusiva ITC 01337/2019, do Relatório Técnico 
Contábil 00047/2019, todos prolatados nos autos do Processo TC 3735/2018, que trata de 
Prestação de Contas Anual de Prefeito, do exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de 
São Roque do Canaã; Requerimento nº 063/2019, de autoria dos Vereadores Gabriel Força 
Silvestre e Renato Angelo Gastaldi, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de São Roque do Canaã, após deliberação do plenário, seja 
encaminhado por intermédio de Vossa Excelência, com a máxima urgência que o caso 
requer, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT e a Polícia Militar 
de São Roque do Canaã e Polícia Rodoviária Federal, maior fiscalização nas carretas de 
pedra que passam pela ES 080, estrada esta que é rota destes veículos para burlar a 
balança eletrônico (fiscalização) das BRS; Requerimento nº 064/2019, de autoria do 
Vereador Geraldo Singer e outros, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
para que informe, e, incontinenti, adote as medidas necessárias acerca das seguintes 
solicitações: 1. A pavimentação asfáltica com a implantação de uma via para pedestres e 
ciclistas com início na Rua Theodoro Roldi até a Avenida Catarina Guidoni Volpi (trecho 
compreendido entre a Cerâmica Mundial e a Comunidade de São Bento, Via Sítio Recreio; e 

Indicação nº 010/2019, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua 
secretaria de Administração e Finanças, a implantação do calendário de pagamentos dos 
Servidores Públicos da Municipalidade (efetivos, comissionados, temporários, aposentados 
etc.), para que os profissionais possam receber os salários nas datas programadas, 
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reforçando o planejamento da economia familiar. TRIBUNA LIVRE: Inscrito: Adeuzir B. 
Ferreira - Assunto: Casas populares do Sítio Recreio. A presidência submeteu a discussão e 
posterior votação os requerimentos de nºs 063/2019 e 064/2019 ambos aprovados por 
unanimidade. Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a 
presidência passou a palavra ao inscrito, Sr. Adeuzir B. Ferreira: Boa noite presidente, 
demais vereadores, funcionários desta Casa e secretários presentes. Senhor presidente, o 
que me traz aqui hoje é sobre as casas populares. Há um tempo atrás, quando o Miguel 
Salvalaio era presidente desta Casa, eu trouxe o problema para vocês aqui, e o que eles me 
responderam que só havia uma casa vazia. Mas, eu fiquei ciente que ali tem gente que tem 
casa e não mora na casa. Está guardando para quando o filho casar, e essa pessoa tem 
casa aqui na rua. Então, eu penso o seguinte: Se essas casas já tem três anos que foram 
entregues, e o morador não foi morar nela ainda, é porque não necessita da casa. Hoje, eu 
estou aqui pedindo e cobrando,  aliás estou pedindo que vocês olhem novamente quem são 
os donos dessas casas, e se realmente precisam. Então, eu peço que analisem bem de 
pertinho e com o coração. Muito obrigado a todos, e boa noite! Em prosseguimento, a 
presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Força 
Silvestre: Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários desta Casa e todos aqui 
presentes. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de tratar da questão da indicação que foi 
realizada, que parece uma coisa boba, mais eu andei observando no Estado e, em alguns 
outros lugares. Existe um cronograma de pagamento aos funcionários, onde o funcionário 
sabe o dia certo que vai receber. Essa indicação é mais para dar segurança para que o 
funcionário saiba o dia exato que vai receber, e assim organizar melhor a sua renda e as 
coisas do dia a dia. Outro ponto é o requerimento que eu realizei junto com o Vereador 
Renato, sobre o trânsito de carretas que passam a partir das seis horas da noite. E, ao meu 
ver, aparentemente, eles usam esse caminho para burlar os pedágios e, infelizmente, usam 
essa linha da 080 que passa por São Roque. Essa rodovia, na minha opinião, não suporta 
essa quantidade de caminhões pesados, além de trazer riscos para a população. Então, eu 
gostaria que encaminhasse isso aos órgãos competentes para que tomem alguma posição 
sobre isso. Isso é o que eu tinha para falar hoje. Uma boa noite a todos!  Vereador Miguel 
Djalma Salvalaio: Boa noite a todos! Vereadores, funcionários desta Casa, secretários 
presentes e população. Gostaria de falar que eu fazia parte desse conselho de habitação, 
mas agora, como vereador, eu não posso mais fazer parte dos conselhos do município. Foi 
um problema muito grande essa questão das casas, hoje tem gente que conseguiu adquir 
carros, motos e outras coisas, mas isso, depois das inscrições da casa. Isso é um direito 
deles, e se ele estiver pagando tudo em dia, que vai até dois mil e vinte, e se a pessoa não 
estiver irregular, eu acredito que ninguém consegue fazer nada. Nós, como vereadores, não 
conseguimos fazer nada, pois a lei dá o direito a ele. Ele adquiriu e, se está certo, não tem 
como tirar dele. E é isso! É importante as reinvindicações. Boa noite a todos! Vereador 
Gilmar Meireles: Senhor presidente, colegas vereadores, secretários que se fazem 
presentes, senhores e senhoras, o meu boa noite! Com relação ao pedido do vereador 
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Gabriel, em relação a essas carretas, isso é um problema sério, tem como exemplo aquele 
asfalto de Baunilha. Ele não estava preparado para o fluxo enorme de caminhões com muito 
peso, e pode acabar com o nosso asfalto de São Roque a Santa Teresa. Esperamos agora 
que sejam tomadas medidas, e que os órgãos competentes façam algo sobre 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 

 


