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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 

REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 11 DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 

GERALDO SINGER. 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, realizou-se na 

sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito Santo, a Primeira Sessão 

Ordinária, da Quarta 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, 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, realizada no dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte, que foi aprovada pelos 

senhores vereadores. A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do 

Expediente: Requerimento nº 006/2020, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao 

Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã – ES, após deliberação do plenário, seja 

encaminhado, com a máxima urgência que o caso requer, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, a possibilidade de elaboração de um projeto de lei que dispõe sobre a instalação de 

equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água, na cidade de São Roque 

do Canaã; Requerimento nº 007/2020, 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, que seja fixada a Placa Vertical indicativa do limite entre os Municípios 

de São Roque do Canaã e Santa Teresa, em seu local de origem, qual seja, na Rodovia ES 080, 

entre as propriedades dos senhores Doca de Francisco (São João de Petrópolis – Santa Teresa) e 

Eurides Angelo Torezani (São Bento – São Roque do Canaã); Indicação nº 001/2020, de autoria 

do Vereador Gabriel Força Silvestre, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

São Roque do Canaã, por intermédio de sua secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

que o Poder Executivo municipal proceda o recapeamento asfáltico no seguinte trecho do 

município de São Roque do Canaã: Na Rua Lourenço Roldi, no trecho compreendido entre o 

CRÁS – Centro de Referência de Assistência Social (São Roque do Canaã), até a residência da 

ex-vereadora Ozana Maria Estevão de Oliveira, no Bairro São Roquinho; Indicação nº 002/2020, 

de autoria do Vereador Geraldo Singer, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

que o Poder Executivo Municipal proceda o recapeamento asfáltico no seguinte logradouro público 

do município de São Roque do Canaã: Na Rua Tolentino, com início na Avenida Catarina Guidoni 

Volpi, residência do Sr. Geraldo dos Santos, até a residência da Sra. Claudia Aparecida 

Piontkovsky, no Bairro São Bento.  TRIBUNA LIVRE: Não há inscritos. Em seguida, a presidência 

submeteu, de forma alternada, os Requerimentos de nºs 006/2020 e 007/2020 à discussão e 

posterior votação, sendo ambos aprovados por unanimidade. Não havendo oradores inscritos 
para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência franqueou a palavra aos 
senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite, senhor presidente, 
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senhores vereadores, população que se faz presente! Senhor presidente, eu vim usar a tribuna 

para tocar em três assuntos que eu acho que devem ficar registrados na sessão de hoje. Em 

primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à assistência social do município, agradecer ao CRÁS e, 

em especial, à toda a população de São Roque do Canaã, pelas doações que foram realizadas às 

vítimas da tragédia que aconteceu no sul do Estado, nos municípios de Iconha, Anchieta, Afonso 

Cláudio. Eu procurei o CRÁS essa semana e recebi um levantamento do que foi doado pela 

população são-roquense. Alimentos: foram doados seiscentos e setenta e cinco quilos, mais de 

meia tonelada de alimentos; material de limpeza e higiene: mil duzentos e trinta unidades; roupas: 

entre roupas infantis, femininas e masculinas: cinco mil cento e oitenta e quatro peças; água: 

quarenta e dois fardos de água potável para o consumo dessas pessoas, dessas regiões atingidas. 

Dizer que o povo de São Roque merece nossos parabéns, merece nosso respeito, assim como a 

secretaria de assistência social, assim como os funcionários do CRÁS, e todas as pessoas que se 

envolveram nessa ação. A gente sabe que o povo de São Roque, historicamente, é um povo 

solidário, é um povo cordial, é um povo que se doa, principalmente nessas questões sensíveis, 

que atingem de forma impactante na vida das pessoas, que foi o caso dessas tragédias que 

aconteceram nesses municípios do Espírito Santo. Então, queria deixar aqui o meu registro sobre 

essa questão. Outro ponto, senhor presidente, que eu queria tocar, alguns professores da rede 

municipal me procuraram essa semana para falar do plano de cargos e carreiras do magistério, e 

aí eu falei com o vereador Gilmar, que estivemos juntos e fizemos parte de uma comissão desde 

dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, se não me falta a memória, participando dessa comissão 

e participando na elaboração desse plano. E me chegou a informação que esse plano está todo 

montado, está em mãos da administração já, e a gente não sabe por que cargas d’água não 

chegou a essa câmara para sua apreciação. Creio eu que os vereadores não se manifestarão 

contra, porque é uma situação de interesse dos servidores, valoriza o professor, se a gente fala em 

educação, tem que falar em valorizar o professor. Então, assim, eu gostaria de uma agilidade 

maior do Executivo, no que diz respeito a isso, para que mande esse projeto para a câmara, para 

que a gente possa apreciar e, com certeza, aprovar esse projeto. Eu queria falar da minha 

indicação, senhor presidente, no que diz respeito àquele trecho aí em São Roquinho, que foi uma 

solicitação minha anterior para fazer a drenagem naquela região. Fizeram a drenagem, mas tem 

mais de quatro meses que está sem recapeamento, está totalmente exposto o calçamento, 

trazendo uma insegurança aos pedestres da região. As pessoas que vem no sentido Santa Julia 

para São Roque, às vezes, entram na contramão para saírem dos paralelepípedos, botando em 

risco a população, ou podendo causar um acidente. Então, eu peço ao Poder Executivo que tome 

isso como prioridade para diminuir esse risco que está sendo causado no bairro São Roquinho. 

Não tenho mais nada para tratar nessa noite, senhor presidente! Meu muito obrigado mesmo, e 

uma ótima noite!  Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, mesa diretora, colegas 

vereadores, vereadora, vice-prefeito, colegas de trabalho dessa Casa, secretário que se faz aqui 

presente, comunidade em geral, meu boa noite a todos! Com relação ao vereador Gabriel, ao 

plano de carreira, a gente também se solidariza com a situação porque, até então, não chegou 

aqui para nós, para apreciação. É uma classe, os professores da nossa municipalidade, é uma 

classe que merece todo o nosso respeito. É ali que nossas crianças passam e é ali que o futuro da 

nossa nação está. Então, eu solidarizo também com essa questão, estamos aguardando esse 
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plano de carreira, que venha, que nós possamos apreciá-lo e se necessário alguma emenda talvez 

a gente faça, mas que aprove para que os nossos professores possam ser contemplados com 

essas melhorias. Quero falar também, senhor presidente, em relação ao meu requerimento. Fiz 

um requerimento em favor dessa Casa, onde diz respeito a um projeto de lei. Sabemos que nós 

temos a oportunidade de fazer projetos de lei, mas alguns deles não podem se concluir porque é 

de outra alçada, no caso do Executivo. Fiz um projeto de lei, que diz respeito à instalação de um 

equipamento eliminador de ar. Sabemos que quando falta água no município, e ela volta no outro 

dia, o consumidor tá pagando um valor por esse ar que chega no seu medidor. Então, ele corre de 

uma forma que esse ar computa na sua conta. Então, o projeto de lei que eu fiz não pode vingar 

porque é de responsabilidade do Executivo fazer esse tipo de projeto de lei. O meu requerimento 

vem nesse sentido, senhor presidente, de que o Executivo se sensibilize com relação a essa 

questão, e mande um projeto de lei para essa Casa nesse sentido, para que a nossa sociedade 

seja contemplada com isso aí. Eu tenho convicção de que muitos de vocês já passaram por essa 

situação, estar pagando ar na sua conta de água. Então, esse é o intuito do nosso projeto de lei, 

que a nossa sociedade tenha menos custo no que diz respeito a esse ar que a gente vem pagando 

muitas vezes. Meu boa noite à 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: Claudecir Strelow, Fabiano 

Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Miguel 

Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.  
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