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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 22 DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos vinte e dois 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 Oitava 

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, confirmando-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 quinze de setembro de dois mil e vinte, que foi aprovada pelos senhores vereadores. A 

presidência solicitou a nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente: Requerimento nº 

049/2020, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de São Roque do Canaã, após deliberação do plenário, 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 estão sendo adotadas para o regular 

funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto da comunidade do Sítio Recreio, neste município, 

tendo em vista que fora construída a rede de esgotamento sanitário nesta localidade, e até o presente 

momento não foi feita a estação de tratamento para a ligação da referida rede; Requerimento nº 

050/2020, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre e outros, requerendo ao Presidente desta 

Casa, após deliberação do plenário, seja encaminhado à empresa Viação São Roque Ltda, a seguinte 

solicitação: - Que seja informado a este(s) nobre(s) vereador(es) se há possibilidade de colocar, pelo 

menos, mais um horário de ônibus aos domingos, no itinerário Colatina a Santa Teresa, de modo a 

atender aos reclamos dos munícipes são roquenses; e Requerimento nº 051/2020, de autoria do 

Vereador Gabriel Força Silvestre e outros, requerendo ao Presidente desta Casa, após deliberação do 

plenário, seja encaminhado à empresa Viação Lírio dos Vales, a seguinte solicitação: - Que seja 

informado a este(s) nobre(s) vereador(es) se há possibilidade de colocar, pelo menos, mais um horário 

de ônibus aos domingos, no itinerário Colatina a Santa Teresa, de modo a atender aos reclamos dos 

munícipes são roquenses. 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 nº 

049/2020, nº 050/2020 e nº 051/2020 à discussão e posterior votação, sendo os mesmos aprovados 

por unanimidade. Na sequência 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, o que nos trouxe hoje aqui na tribuna, 

é com relação a esse requerimento, de número quarenta e nove, de minha autoria, que diz respeito à 

comunidade do Sítio Recreio. Quero também dizer que a gente fica contente, porque muitos 

requerimentos de nossa autoria, solicitando algumas benfeitorias para aquele bairro estão ocorrendo, 

isso muito nos agrada, muito nos alegra! Com relação a rede de estação de tratamento da comunidade 

do Sítio Recreio, nós temos aí as unidades habitacionais que tem o serviço de tratamento de esgoto, 

mas o que eu me refiro, é da comunidade do Sítio Recreio, porque como é de conhecimento de todos, 

foi feita a pavimentação lá, o calçamento, junto com esse calçamento foi feito também a rede de 
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tratamento de esgotamento sanitário daquela comunidade, só que até o presente momento, senhor 

presidente, não foi feita a estação de tratamento. Então isso está gerando um transtorno enorme para 

aquela comunidade, talvez esse processo para construção dessa estação de tratamento esteja em 

andamento pelo município, pelo Executivo. Então é isso que eu quero saber, como está esse processo 

e porque até hoje não foi feito nada em relação a isso aí. Porque muitas das ruas, como eu vou estar 

anexando ao meu requerimento as fotos, é água correndo a céu aberto, proveniente de algumas 

ligações clandestinas que estão fazendo, porque a rede está lá, só que eles vão ligar e vai pra onde? 

Não tem estação de tratamento ainda. Então quando fizeram o calçamento, quando inaugurou, tinha 

que ter inaugurado também a estação de tratamento. Então eu estou pedindo aqui ao Executivo que 

me informe como está o processo para construção de tratamento para essa comunidade, porque isso 

está gerando um transtorno enorme, e saneamento básico é qualidade de vida, e isso está faltando 

naquela comunidade nesse momento. Meu boa noite, senhor presidente! 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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