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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 
1º DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 
Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 
Trigésima Sétima 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 as 
ausências dos vereadores Gabriel Força Silvestre e Leonardo Casotti Peroni. 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 quatro de 
novembro 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 
058/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a restituição aos doadores e 
sucessores do imóvel da antiga EMEIEF “Alto Santa Luzia”, com a construção e demais 
benfeitorias incorporadas ao imóvel; e Requerimento nº 059/2020, subscrito pelos 
vereadores Gilmar Meireles, Miguel Djalma Salvalaio, Fabiano Margon, Claudecir Strelow, 
Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi, requerendo, após deliberação 
do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 058/2020, de 
autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a restituição aos doadores e sucessores do 
imóvel da antiga EMEIEF “Alto Santa Luzia”, com a construção e demais benfeitorias 
incorporadas ao imóvel. 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 059/2020 à discussão e posterior votação, sendo o mesmo aprovado 
pelos senhores vereadores. Prosseguindo, a presidência franqueou a palavra aos senhores 
vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, mesa diretora, colegas 
vereadores, vereadora, colegas de trabalho desta Casa, meu boa noite a todos! Senhor 
Presidente, o que me traz hoje na tribuna, tivemos aqui há alguns meses fazendo algumas 
reivindicações, e algumas delas foram acatadas, de modo especial, em relação à 
comunidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós estávamos com um problema em relação 
ao ônibus que não estava passando por aquela comunidade, mas recebemos uma 
resposta positiva da Viação São Roque, que é a responsável pelo tráfego naquela 
comunidade. E devido à questão da pandemia, não se pode estar fazendo o tráfego todos 
os dias. Mas, uma vez por semana, a empresa garantiu que vai estar atendendo a 
comunidade, conforme o ofício em resposta, se eu não me engano a partir do dia vinte e 
quatro. Então, estou aqui agradecendo, que estarão atendendo essa comunidade. E caso 
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não seja feito, peço que a comunidade nos procure novamente para estarmos cobrando. 
Outra coisa, Senhor Presidente, que nós solicitamos também, é com relação algumas 
demarcações de ônibus quando a rodoviária começou a funcionar, de modo especial, 
aquele ponto da Vila Verde. Agora, temos um ponto mais próximo ao Centro da Vila Verde. 
Então, ao mesmo tempo em que pedimos, nós também agradecemos. Agradecemos que o 
requerimento desta Casa foi aceito. E nós vemos que este é o papel do vereador, ouvir o 
clamor e cobrar dos responsáveis para que seja cumprido. Não poderia também, Senhor 
Presidente, de mencionar, mais uma vez, a preocupação com o crescimento de casos de 
covid 19 em nossa cidade. Estamos perdendo pessoas. Quero deixar aqui os meus 
pêsames, pela perda de uma grande liderança religiosa, Pastor Roque, que nos deixou, um 
grande exemplo de pessoa para o nosso município, vitimado desse vírus invisível. Então, 
isso não é brincadeira. Eu clamo a sociedade, mais uma vez, que tome os devidos 
cuidados. Clamo, mais uma vez, que os órgãos públicos façam o seu papel de fiscalização 
com relação à aglomeração. 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. Em sequência, a presidência solicitou ao secretário a proceder à nova 
chamada dos senhores vereadores, confirmando-se a ausência dos vereadores Gabriel 
Força Silvestre e Leonardo Casotti Peroni. Logo após, a presidência submeteu à 
deliberação do plenário acerca da dispensa dos pareceres em relação ao Projeto de Lei nº 
058/2020, que foi acatada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, a presidência 
submeteu o Projeto de Lei nº 058/2020 à discussão e posterior votação, sendo o mesmo 
aprovado por todos os senhores vereadores. 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, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Miguel Djalma 
Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.  
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