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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 08 DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos oito dias 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 Sexta 

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

Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o Vereador Fabiano Margon 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 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 primeiro de setembro de dois mil e vinte, que foi aprovada pelos 

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

Expediente: Projeto de Lei nº 047/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Poder 

Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

048/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 

adicional suplementar, e dá outras providências; Requerimento nº 045/2020,  de autoria do 

Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Presidente desta Casa, após deliberação do plenário, 

seja encaminhado à empresa Viação São Roque Ltda a seguinte solicitação: 1 – Que seja 

informado a este nobre vereador o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o ônibus da linha que passa pelo 

Sagrado, no distrito de São Jacinto – Município de São Roque do Canaã, já há algum tempo não 

vem cumprindo este itinerário, deixando a população local sem transporte coletivo; Requerimento 

nº 046/2020, 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 das seguintes solicitações: 1 – Que o Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal se digne a prestar informações sobre os novos pontos de parada de ônibus 

intermunicipais para o embarque e desembarque de passageiros, no âmbito do Município de São 

Roque do Canaã; 2 – Seja informado acerca do planejamento para a construção de abrigos de 

passageiros de transporte coletivo urbano, em quantidade suficiente, em diversos bairros da 

cidade de São Roque do Canaã, de modo a garantir mais comodidade e conforto para os usuários 

de transporte coletivo urbano deste município; Requerimento nº 047/2020, subscrito pelos 

vereadores Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo 

Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo 

Gastaldi, requerendo ao presidente desta Casa de Lei, após deliberação do Plenário, a inclusão 

em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 047/2020, de autoria do Poder Executivo, 

Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar  e dá outras providências; 

e Requerimento nº 048/2020, subscrito pelos vereadores Claudecir Strelow, Fabiano Margon, 

Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga 

Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi, requerendo ao presidente desta Casa de 

Lei, após deliberação do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 
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048/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 

adicional suplementar  e dá outras providências. TRIBUNA LIVRE: Suspenso em virtude da 

publicação dos Atos da Mesa Diretora de nºs. 001/2020 e 004/2020. Em seguida a presidência 

submeteu, de forma alternada, a discussão e posterior votação os Requerimentos de nºs 

045/2020, 046/2020, 047/2020 e 048/2020, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Dando 

continuidade, 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! Senhor presidente, eu queria só mencionar com relação aos requerimentos que 

foram ditos semana passada, que seriam feitos, foram dois requerimentos de minha autoria. O 

requerimento de número zero quarenta e cinco, senhor presidente, ele pede informação à Viação 

São Roque o porquê aquele ônibus não está passando mais na localidade do Sagrado Coração de 

Jesus. Haja vista que tem muitas pessoas que precisam vir até o município e muitas das vezes 

precisam pagar táxi, o que se torna muito caro. Igual eu falei na sessão passada, se é por causa 

da pandemia, o fluxo de pessoas diminui, por que não, pelo menos uma vez por semana, aquele 

ônibus passe e a comunidade se programe para fazer seus afazeres aqui dentro do município. O 

outro requerimento, senhor presidente, é o requerimento de número quarenta e seis, ele fala com 

relação aos esclarecimentos que estamos pedindo ao Executivo, com relação aos pontos de 

ônibus que foram demarcados, quando a rodoviária começou a funcionar. E anexo a esse 

requerimento, senhor presidente, temos um abaixo-assinado da comunidade da Vila Verde, com 

aproximadamente duzentas e quarenta assinaturas. Porque a comunidade da Vila Verde foi uma 

das que foram muito afetadas por essa questão. Hoje, tem um ponto de ônibus na descida da 

cerâmica Arco Íris, é óbvio que esse ponto tem que permanecer, porque é o ponto da comunidade 

da Vila Espanhola, mas no centro da Vila Verde não tem nenhum ponto. Então, esse abaixo- 

assinado veio com esse intuito, de sensibilizar o Executivo a rever essa questão, de por que não 

termos esse ponto aí na comunidade da Vila Verde? Muitos estão falando que foi demarcado, mas 

nós temos que estar pensando no que é melhor para nossa população. Hoje, um ponto de ônibus 

só lá na cerâmica Arco Íris vai dificultar, principalmente o idoso do centro da Vila Verde, para ir até 

a rodoviária ou ir até aquele local. E outra situação também que fala nesse requerimento é em 

questão ao abrigo desses pontos. Foram demarcados os pontos, mas sem nenhuma infraestrutura 

para a população estar aí esperando o ônibus, coberto, com lugar para sentar. É só isso senhor 

presidente, meu boa noite para todos! A presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da 

continuidade dos trabalhos legislativos, sem o intervalo regimental, o que foi prontamente acatado 

pelos senhores vereadores. Prosseguindo os trabalhos, a presidência solicitou ao secretário a 

proceder à nova chamada dos senhores vereadores, confirmando-se a presença de todos. Logo 

após, a presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da dispensa dos pareceres, em 

relação aos Projetos de Lei de nºs. 047/2020 e 048/2020, que foi acatado pelos nobres 

vereadores, e, incontinenti, de forma alternada, submeteu à discussão e posterior votação os 

mesmos, sendo os Projetos de Lei nºs.  047/2020 e 048/2020 aprovados por unanimidade. 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 
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Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e 

Renato Angelo Gastaldi.  

 

 

                                                                                    Geraldo Singer 

                                                                                        Presidente 

 


