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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 
25 DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. 
PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 Quarta 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 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 
dezoito de agosto de dois mil e vinte, que foi aprovada pelos nobres vereadores. A 
presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente: Projeto de Lei 
nº 046/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 
911/2019; Indicação nº 008/2020, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre e outros, 
indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a reforma da quadra 
poliesportiva da comunidade do Bairro Vila Verde, neste município de São Roque do 
Canaã-ES; e Indicação nº 009/2020, de autoria do Vereador Leonardo Casotti Peroni, 
indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a execução de obras 
para alargamento da estrada que tem início na Rua Theodoro Roldi, na altura do 
entroncamento que dá acesso à comunidade do Sítio Recreio, tendo como ponto de 
referência o reservatório de água da CESAN, até o seu final, neste município de São 
Roque do Canaã-ES. TRIBUNA LIVRE: Suspenso em virtude da publicação dos Atos da 
Mesa Diretora de nºs. 001/2020 e 04/2020. 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! Presidente, quero ser 
breve na minha fala hoje. Eu queria abordar um assunto, alguns questionamentos. Mais 
uma vez, algumas pessoas nos procuram, provavelmente procuram também os colegas 
vereadores, com relação ao abastecimento de água no município. É de conhecimento que 
nós tivemos um momento na Cesan, ano retrasado ou passado, tivemos um encontro 
muito proveitoso. A câmara foi quase em noventa e nove por cento, algumas demandas 
que nós solicitamos, nem todas, poucas foram atendidas. Quero mencionar e agradecer 
em relação ao escritório, que cumpriram com esse compromisso. Mas outra questão que 
nos preocupa, senhor presidente, tem uns quinze dias, eu liguei para a direção da Cesan, 
conversei com o Jamil, ele ficou de me dar o retorno para sabermos como está o 
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planejamento que nos foi passado naquele momento, com relação a um reservatório, a 
uma barragem que iria se construir para que quando a gente chegasse num momento 
caótico, nós não termos grandes problemas com abastecimento de água. Não obtive 
resposta até hoje. Então, eu vou solicitar ao nosso procurador, Dr. Cláudio, que faça um 
requerimento, porque nós queremos saber como está o andamento dessas questões com 
relação a esses compromissos que a Cesan fez para com o nosso município. Exemplo o 
reservatório de São Jacinto, que, segundo eles, iam ampliar, e até hoje nada foi feito. E 
outra questão também, falando em água, eu recebi algumas solicitações da comunidade de 
Agrovila, estivemos lá, né vereador Gabriel, ouvindo o clamor, dentre as reclamações, os 
pedidos, a questão do abastecimento de água naquela comunidade, que até então não 
tinha feito ainda a barragem da Agrovila, que hoje está pronta. Então, nós sugerimos 
naquele momento, porque não utilizar aquela barragem para levar água para a comunidade 
de Agrovila? Nós até falamos, e eu vou sugerir ao Executivo, criar um ProRural lá, nós 
temos exemplo disso na comunidade da Saúde, temos um ProRural, abastecimento de 
água, porque água é qualidade de vida, é saneamento básico. Então, quero fazer também, 
senhor presidente, um requerimento solicitando ao Executivo, quais são as providências 
que estão sendo tomadas, o que está sendo planejado, com relação à Agrovila de Santa 
Julia, também. Porque hoje nós temos água em abundância naquela represa que tem lá. 
Então, lá atrás, conversando com o pessoal da Seag, quando estava construindo aquele 
barramento lá, um dos requisitos também que se pensou, era esse, de levar água para a 
comunidade de Agrovila. Então, eu peço que esse requerimento também seja feito para o 
Executivo nos informar quais são os caminhos, o que está sendo feito em questão do 
abastecimento de água de qualidade para a comunidade de Agrovila de Santa Julia. Meu 
boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Eu queria deixar 
aqui o meu registro, senhor presidente, que hoje é o dia do feirante. São Roque do Canaã, 
por ser uma cidade com potencial agrícola muito grande, por ter inúmeras feiras, temos 
que reconhecer essa categoria que atua em nosso município. Eu queria dizer também que 
eu tenho um sonho de um dia possibilitar que esses feirantes, que hoje estão aqui fazendo 
suas feiras, trazendo alimentos para São Roque, tenham um local adequado para que eles 
possam estar realizando a comercialização dos seus produtos adequado para eles. Que 
eles tenham condições dignas para que eles trabalhem, e adequada para os clientes que 
vão lá comprar também. Nada mais justo do que eles chegarem lá para trabalharem e os 
munícipes chegarem lá para comprarem suas hortaliças, seus produtos caseiros de uma 
forma mais adequada. Dizer que eu também tenho um sonho, senhor presidente, de um 
dia, e eu vou até pedir ao procurador da Casa, que faça uma indicação, de criar no 
município o “ticket feira”. Muitos municípios do interior do nosso Estado adotaram isso. O 
município cria o ticket feira, oferece aos funcionários que trabalham na prefeitura, e pode 
até ampliar para quem é cadastrado no CadÚnico, as pessoas de baixa renda podem 
receber, municípios já fizeram isso, onde o dinheiro que vai ser aplicado, distribuído para 
os funcionários, para as pessoas de baixa renda, vai ser convertido em uma economia para 
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o município, porque o dinheiro vai ficar rodando dentro do município. Então, acho que isso 
é uma coisa a ser pensada, discutida, e sim, ser criada. Eu tenho esse sonho de um dia 
poder fazer isso para o nosso município, para os nossos feirantes, que são tão importantes 
aqui para a distribuição de alimentos para o nosso município. Meu boa noite a todos! 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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