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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 14 DE 
JULHO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR GERALDO SINGER. 

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

sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, a Décima Oitava 

Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência do 

Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o vereador Gilmar Meireles 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 de todos. Havendo quórum, a presidência declarou abertos 

os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão ordinária 

realizada no dia sete de julho de dois mil e vinte, que foi aprovada por unanimidade. A presidência 

solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente: Projeto de Lei nº 038/2020, de 

autoria do Vereador Gilmar Meireles, Institui a Semana Municipal da Consciência Negra no 

Município de São Roque do Canaã-ES, e dá outras providências; Requerimento nº 034/2020, de 

autoria do vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Executivo Municipal, através da secretaria 

competente, tome medidas cabíveis, situação da estrada que liga São Jacinto à Comunidade 

Sagrado Coração de Jesus, conforme reinvidicações/clamor da população que reside na 

localidade, uma vez que em alguns locais/trecho margeando a determinadas residências estão em 

péssimas condições de trafegar, contendo inúmeros buracos e falhas na pista que trazem 

transtornos e prejuízos aos motoristas; Moção nº 01/2020, de autoria do Vereador Gilmar Meireles 

e outros, de Apoio à Comissão dos Aprovados no Concurso da Polícia Civil (Edital de abertura 

01/2018 – PCES), e solicita ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo 

José Renato Casagrande, em caráter de urgência, a imediata conclusão do referido concurso com 

nomeação dos aprovados, bem como o aproveitamento de todo o cadastro de reserva com vistas 

à recomposição do quadro de todos os cargos ofertados pelo certame em andamento. TRIBUNA 

LIVRE: Suspenso em virtude da publicação dos Atos da Mesa Diretora de nºs 001/2020 e 

004/2020. Em seguida, a presidência submeteu o Requerimento nº 034/2020 à discussão e 

posterior votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.  Em seguida, a presidência 

franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, 

mesa diretora, colegas vereadores, colegas de trabalho desta Casa, meu boa noite a todos! 

Senhor presidente, mais uma vez, como de costume, eu gostaria de pedir à população que 

continuem atentos, cada um fazendo a sua parte com relação aos cuidados com a Covid-19 no 

nosso município. A gente tem que tentar, na medida do possível, minimizar e sairmos vitoriosos 

com relação a esse vírus. Senhor presidente, eu quero falar dos meus requerimentos feitos hoje. O 

primeiro requerimento surgiu de um clamor da nossa sociedade, a comunidade do Sagrado 

Coração de Jesus. Há alguns meses fomos procurados pela comunidade por algumas questões 

que estão ocorrendo lá, em relação à estrada de São Jacinto até o Sagrado, que seja feita a 

benfeitoria, a manutenção daquele caminho. Eu sugeri à comunidade para que fosse uma coisa 

mais segura, com respaldo, que fizesse um abaixo assinado e colhesse assinatura para mostrar 

que realmente é um clamor da comunidade. Não é um ou dois que estão pedindo, mas sim a 
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comunidade em si. Então, senhor presidente, senhores vereadores, foram mais de duzentas e 

trinta assinaturas. Eu quero agradecer aquelas pessoas que estiveram ali de frente, colhendo 

assinaturas, mostrando realmente que existe uma questão, e tem que tomar uma providência, uma 

vez que em alguns locais daquela estrada até valas já foram feitas, obstruindo a passagem, dando 

problema aos veículos que ali passam. Sexta-feira eu entrei em contato com a viação responsável 

pelo transporte que passa naquela região, porque a comunidade falou que não está mais 

passando ônibus. Penso eu que possa ser devido ao estado da estrada, não sei. Liguei hoje 

novamente e ficaram de me dar um retorno para dizer o porquê desse ônibus não estar circulando 

mais naquela região. E são inúmeras pessoas que precisam desse transporte para estar se 

locomovendo até a sede do município ou até Colatina. Enfim, o transtorno está sendo enorme para 

as pessoas daquela comunidade. Então, que o município analise com cautela. Temos fotos 

também anexadas ao abaixo assinado, se for necessário sinalizar algum trecho, se precisar 

colocar algum redutor de velocidade, que coloque da forma correta. Mas, que a comunidade não 

pague essa conta. A estrada é pública, então os órgãos públicos tem que tomar providências em 

relação a ela. A moção, eu quero agradecer aos nobres pares que assinaram em conjunto, é uma 

moção de apoio às pessoas que passaram no concurso público, no ano de dois mil e dezoito, para 

preenchimento de vaga para a polícia civil. Vários municípios estão fazendo essa moção de apoio, 

para que chegue até o governador, até o delegado da polícia civil do Estado do Espírito Santo, 

para ele se sensibilizar com relação a isso. Porque, ultimamente, nós fizemos também um 

requerimento ao secretário de segurança do Estado do Espírito Santo, solicitando uma delegacia 

para o nosso município. Esse requerimento foi respondido, e um dos requisitos é em relação à 

falta de pessoal. Então, por que não nomeiam esses policiais, esses escrivães que passaram 

nesse concurso para estarem atendendo esses municípios que estão precisando. Não é só o 

município de São Roque que está fazendo, outros municípios também estão fazendo essa moção 

interpelando junto ao governo do estado, junto ao secretário de segurança do estado para fazer 

essa intervenção. Vamos chamar, vamos nomear essas pessoas, porque os municípios estão com 

uma defasagem muito grande em relação à guarnição da polícia civil. Seria só isso, senhor 

presidente, 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: 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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