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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 
1º DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 
Ao primeiro dia do mês de setembro 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 
Vigésima Quinta 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. Em virtude da ausência do 1º secretário desta 
Casa, vereador Fabiano Margon, passou a secretariar os trabalhos o 2º secretário, 
Vereador Claudecir Strelow. Prosseguindo, a presidência solicitou ao secretário, Sr. 
Claudecir Strelow, a proceder à chamada dos senhores vereadores, verificando-se a falta 
do vereador Fabiano Margon. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os 
trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão 
ordinária realizada no dia vinte e cinco de agosto 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 043/2020, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, 
requerendo ao Presidente desta Casa, após deliberação do plenário, seja encaminhado à 
Diretoria da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) – Gabinete da 
Presidência (P-GAB), as seguintes solicitações: 1 – Que o ilustre Membro da Diretoria da 
CESAN se digne a informar quais as providências foram adotadas para o regular 
abastecimento de água do município de São Roque do Canaã no período de escassez? 2 – 
Seja informado acerca da Construção da Barragem para armazenamento de água, de 
modo a garantir a segurança hídrica e a regularidade do abastecimento público no 
Município de São Roque do Canaã; 3 – Sejam informadas quais as medidas foram 
adotadas para a ampliação dos reservatórios de água do Distrito de São Jacinto e do 
Distrito da Sede, no município de São Roque do Canaã; Requerimento nº 044/2020, de 
autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Presidente desta Casa, após 
deliberação do plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 
São Roque do Canaã o presente requerimento, para que informe e, incontinenti, adote as 
medidas necessárias acerca da seguinte solicitação: - Que o Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal se digne a informar quais as providências foram adotadas para o 
abastecimento de água tratada na comunidade da Agrovila de Santa Julia; e Indicação nº 
010/2020, 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 Administração e Finanças, que o Poder Executivo municipal Institua o Auxílio 
Feira Popular ( Ticket-Feira) aos servidores públicos municipais de São Roque do Canaã, 
para ser utilizado na aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, através da feira 
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popular deste município. TRIBUNA LIVRE: Suspenso em virtude da publicação dos Atos 
da Mesa Diretora de nºs. 001/2020 e 004/2020. Em seguida, a presidência submeteu os 
Requerimentos de nºs 043/2020 e 044/2020 à discussão e posterior votação, sendo os 
mesmos aprovados por todos os vereadores presentes. 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, como foi dito na sessão passada, solicitei a procuradoria 
desta Casa para fazer os requerimentos, um para a CESAN, com relação ao 
abastecimento de água no momento de escassez, e o outro requerimento, no que diz 
respeito ao abastecimento de água na comunidade de Agrovila de Santa Julia. Então, os 
dois requerimentos estão prontos, vamos protocolá-los e pedir resposta do que está se 
passando em relação a isso aqui no nosso município. Outra questão, senhor presidente, 
que eu queria mencionar, hoje um momento de felicidade, claro, eu não sabia e tenho 
convicção e os nobres pares também não estavam a par, a rodoviária começou a 
funcionar. Só, senhor presidente, eu queria abordar algumas questões que estão 
ocorrendo, que a população nos procurou, queria deixar bem claro que inclusive vai ter até 
um abaixo assinado que vão estar trazendo no decorrer dessa semana, e que vai ser 
protocolado junto com o requerimento que vai estar sendo feito, com relação as paradas 
dos ônibus, algumas demarcações que foram feitas. No requerimento eu quero que nos 
explique o porquê em alguns determinados locais que tem paradas. Eu não estou aqui 
dizendo que está errado ou certo, mas nós temos que fazer de tudo para dar comodidade a 
nossa população. Quero citar um exemplo na Vila Verde, onde tem uma parada lá na 
cerâmica Arco Íris, somente essa. Então, é óbvio que beneficia a comunidade da Vila 
Espanhola, ótimo, tem que continuar aí, e na Vila Verde não tem nenhuma. Por que não 
tem uma parada na comunidade da Vila Verde? Isso também vai constar no requerimento, 
eu quero explicação em relação a isso. Outra questão também, senhor presidente, que eu 
gostaria que vai estar no requerimento é com relação as paradas nesses locais, o por que 
o município não tem um abrigo coberto para a população que vai estar aí esperando. O 
cidadão vai esperar o ônibus debaixo de sol ou chuva? Que se faça abrigo coberto para a 
população que vai estar lá esperando. Outro requerimento também que vai ser feito, em 
relação aos ônibus, daquele ônibus que passa na comunidade de Sagrado Coração de 
Jesus, que me parece que a partir de um determinado momento não está mais fazendo 
esse percurso. Eu gostaria de saber o porquê. Se for por relação à pandemia, ou fluxo de 
pessoa, mas que, pelo menos uma ou duas vezes por semana, esse ônibus passe lá, que 
eles façam um calendário, alguma coisa nesse sentido para que a sociedade de lá não 
pague essa conta. Muitas pessoas de lá me falaram que estão tendo que pagar táxi lá na 
comunidade do Sagrado para se dirigir até São Roque. Isso não é correto! Se tem uma 
empresa que tem que prestar o serviço e ela não está prestando, tem algo de errado, e tem 
que tomar providência em relação a isso aí. É só isso, senhor presidente, meu boa noite! 
Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a 
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presente sessão ordinária. Para constar, eu, Claudecir Strelow, 
______________________, Secretário, extraí, lavrei e assino a presente ata, junto com o 
senhor presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Claudecir 
Strelow, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, 
Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.  
 
 
 

                                                                                    Geraldo Singer 
                                                                                        Presidente 
 


