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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 06 DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos seis dias do mês de outubro 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 Nona 

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 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 vinte e dois de setembro 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 050/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a firmar parceria com “APAE” Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São 

Roque do Canaã – ES e dá outras providências; Projeto de Lei nº 051/2020, de autoria do Poder 

Executivo, Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar parceria com “APAE” 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Roque do Canaã – ES e dá outras 

providências; Requerimento nº 052/2020, de autoria do vereador Gilmar Meireles, requerendo ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito, após deliberação do plenário, seja encaminhado a Secretaria 

Municipal competente, para que a mesma informe a possibilidade de instalação de rede de 

iluminação pública e pavimentação e drenagem de água pluvial, no bairro Francisco Torezani, na 

rua Boa Esperança, iniciando nas proximidades da residência do Sr. Edimar Estrela e término casa 

do Sr. Iderval Carlos Estrela (posto desativado); Requerimento nº 053/2020, de autoria do 

vereador Gabriel Força Silvestre e demais vereadores, requerendo ao Presidente desta Casa, 

após deliberação do plenário, cópia capa a capa de todos os processos de compras desta Casa de 

Leis dos anos de 2008 a 2016; Requerimento nº 054/2020, subscrito por todos os senhores 

vereadores, requerendo, após deliberação do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência 

Especial do Projeto de Lei nº 050/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a Firmar Parceria com a “APAE” – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de São Roque do Canaã – ES, com Abertura de Crédito Adicional Suplementar para 

Repasse de Recursos Oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social (Piso Variável de Média 

Complexidade – PCD); e Requerimento nº 055/2020, subscrito por todos os senhores vereadores, 

requerendo, após deliberação do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto 

de Lei nº 051/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal 

a Firmar Parceria Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE -  de São Roque do 

Canaã – ES, com Abertura de Crédito Adicional Suplementar para Repasse de Recursos Oriundos 

do Fundo Nacional de Assistência Social (Piso de Transição de Média Complexidade – PTMC). 

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, os Requerimentos de nºs 

052/2020, 053/2020, 054/2020 e 055/2020 à discussão e posterior votação, sendo todos 
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aprovados por unanimidade. Prosseguindo, a presidência franqueou a palavra aos senhores 

vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, 

colegas de trabalho desta Casa, meu boa noite a todos! Senhor presidente, minha fala vai ser um 

pouco breve. Só quero mencionar em relação a esse requerimento, de minha autoria, onde há 

alguns dias alguns moradores da localidade da Vila Torezani, especificamente daquele bairro nas 

proximidades do posto desativado. Nós temos uma rua aí, senhor presidente, que 

aproximadamente dá uns trinta metros de comprimento, uma pequena rua, e eu acho que é a 

única rua no município que ainda não está calçada. A gente vê que o município está fazendo 

algumas benfeitorias, pavimentação asfáltica. Eu gostaria muito que o Executivo se sensibilizasse 

com esse requerimento, porque a situação lá é delicada. Além da pavimentação e drenagem, 

também está faltando iluminação pública naquela localidade. Sabe-se que é fim de mandato, mas 

nós temos dois meses ainda, existem recursos financeiros, a gente sabe, a nível de município. Eu 

gostaria muito que o Executivo se sensibilizasse com esse requerimento, e fosse lá e visse a 

possibilidade de estar fazendo essa benfeitoria, aquele calçamento, drenagem de água e também 

iluminação pública naquela comunidade que tanta almeja isso daí. Então, é isso, senhor 

presidente. Meu boa noite a 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 nºs 050/2020 e 
051/2020, que foi acatado por todos os senhores vereadores, e, incontinenti, de forma 
alternada, submeteu à discussão e posterior votação os Projetos de Lei nºs 050/2020 e 
051/2020, que foram 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 Meireles, Leonardo Casotti 

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