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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 

12 DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos doze 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 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, 
de forma alternada, à discussão as atas das sessões ordinária e extraordinária do dia 
cinco de novembro de dois mil e dezenove, que foram aprovadas por unanimidade. A 
presidência solicitou ao nobre secretário para efetuar a leitura do Expediente: 
Requerimento nº 065/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros, 
requerendo ao Ilustríssimo Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado do Espírito Santo, para que informe e, incontinenti, adote as 
medidas necessárias acerca das seguintes solicitações: 1. Estudos quanto à 
possibilidade da construção de acostamento ou faixa de segurança nas laterais da 
Rodovia ES 080, no trecho que liga Santa Teresa a São Roque do Canaã e Colatina; 2. 
Demarcação e pintura das faixas indicativas de sinalização horizontal da rodovia, no 
referido trecho; Requerimento nº 066/2019, de autoria do Vereador Geraldo Singer e 
outros, requerendo ao Ilustríssimo Senhor Diretor Geral do Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado do Espírito Santo, para que informe e, incontinenti, adote as 
medidas necessárias acerca das seguintes solicitações: 1. Que seja exercida uma maior 
fiscalização nas carretas carregadas com excesso de peso na Rodovia ES 080; 
Requerimento nº 067/2019, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre e outros, 
requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã – ES, 
para que informe e, incontinenti, adote as medidas necessárias acerca da seguinte 
solicitação: 1. A instalação de corrimões na rampa de acesso à Unidade de Saúde 
“Ethevaldo Francisco Roldi”, No Bairro Cinco Casinhas, neste Município; e 
Requerimento nº 068/2019, de autoria do Vereador Geraldo Singer e outros, 
requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã – ES, 
para que informe e, incontinenti, adote as medidas necessárias acerca da seguinte 
solicitação: 1. A construção de rampa de acesso a cadeirantes, na ponte que liga o 
Bairro Centro ao Bairro Vila Verde, neste Município. TRIBUNA LIVRE: Inscrito: Valter 
Antônio Bertollo - Assunto: Crise hídrica. Em seguida, a presidência submeteu, de forma 
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alternada, os requerimentos de nºs 065/2019, 066/2019, 067/2019 e 068/2019 à 
discussão e posterior votação, sendo todos aprovados por unanimidade. Havendo 
orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou 
a palavra ao orador inscrito, Sr. Valter Antônio Bertollo - Assunto: Crise hídrica, 
verificando-se a ausência do orador. Prosseguindo os trabalhos, a presidência 
franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa 
noite, senhores vereadores! Boa noite, senhor presidente! Funcionários desta Casa e 
população presente. Eu queria tratar, em primeiro lugar, senhor presidente, sobre esse 
requerimento que fiz, e pedir que os nobres vereadores assinassem, no que diz respeito 
ao corrimão na subida do pronto atendimento. Isso é uma coisa que já vem sendo 
cobrado a mais de um ano, e estamos aqui na luta pra ver se isso seja realizado no 
município. O segundo ponto, senhor presidente, eu gostaria de pedir o nosso 
procurador, se possível, olhar para a gente. A população tem me cobrado muito na hora 
que estão pegando a medicação na farmácia básica, não estão tendo nada para 
acondicioná-la. Aí sai com aquele monte de remédio caindo para o chão afora. Então, 
que a secretaria de Saúde disponibilize uma sacola ou algo que possa ajudar a 
população. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e, mais uma vez, o meu 
boa noite! Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa diretora, colegas 
vereadores, colegas de trabalho dessa Casa, secretários e população presente, o meu 
boa noite a todos! Senhor presidente, com relação a esta questão dos dois 
requerimentos que foram feitos aqui, primeiro, no que diz respeito ao corrimão da 
unidade de saúde. Eu também já fiz um requerimento solicitando providências cabíveis 
para o que diz respeito a essa situação e, inclusive, um idoso me ligou para me pedir 
sobre esse assunto. E eu falei com ele, que outro colega vereador já iria estar fazendo 
esse requerimento novamente, na próxima terça, e lá, nós vamos debater e estar 
falando outra vez sobre esse requerimento. Outro requerimento que foi falado, foi sobre 
a construção de uma rampa de acesso sobre a ponte que liga São Roque a Vila Verde, 
aonde falta acessibilidade para as pessoas ali. Como que ficam os cadeirantes, cadê o 
respeito com essas pessoas, cadê o respeito com os idosos. Com relação às nossas 
calçadas, tem um requerimento de minha autoria, até dando sugestões ao Executivo, 
que as pessoas que não tivessem condições, o Executivo fizesse as calçadas e, depois, 
isso poderia ser pago no IPTU com um valor simbólico. É um município pequeno e fácil 
de trabalhar essas questões. Mas é como eu sempre digo, nós temos que pensar no 
bem comum, temos que pensar sempre na qualidade de vida da nossa sociedade. 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, 
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Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo 
Gastaldi e Fabiano Margon. 
 
 

Geraldo Singer 
Presidente 

 
 
 
 

 

 
 


