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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, 
DA SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 
HORAS DO DIA 18 DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO 
SINGER. 
Aos dezoito 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 Terceira Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, 
sob a presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou a vereadora Olga 
Maria Dala Barba Simonelli 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, confirmando 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 
onze de agosto de dois mil e vinte, que foi aprovada por unanimidade. A presidência 
solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente e da Pauta da Ordem do 
Dia: Projeto de Lei nº 036/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre condução 
de veículo oficial por servidores municipais e agentes públicos do Poder Executivo, e dá 
outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final 
opinou por sua aprovação. A Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos opinou 
por sua aprovação. Projeto de Lei nº 045/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe 
sobre alteração da Lei Municipal nº 406/2017, e dá outras providências; e Requerimento 
nº 042/2020, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Executivo Municipal, 
através da secretaria competente, limpeza e manutenção nos equipamentos da academia 
popular, localizados nas dependências da Associação Beneficente e Cultural – ABC, e na 
localidade de São Jacinto – São Roque do Canaã. 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 042/2020 à discussão e posterior votação, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, 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 falar um pouco do meu requerimento. Esse requerimento já é o terceiro que eu faço, 
com relação à manutenção de academia popular. Tive uma conversa há uns vinte dias com 
o secretário, solicitando providência em relação à academia de São Jacinto. A situação lá 
está delicada, já me ligaram novamente hoje falando sobre limpeza e manutenção dos 
aparelhos. Essa academia nas proximidades do campo ABC, a mesma coisa com relação 
à manutenção, nós temos aparelhos que tem anos que não fazem manutenção, a gente faz 
requerimento, aí a população fala: “Poxa, vocês não estão fazendo nada!” É óbvio, a gente 
solicita, mas quem executa não é o vereador. Eu quero deixar isso bem claro! Não é difícil, 
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gente, fazer uma manutenção. Os equipamentos são recursos de emenda, mas tem que 
fazer a manutenção, se não em pouco tempo estão todos danificados. Então, esse é o 
clamor que eu venho aqui pedir, que se olhe com bons olhos. Outra coisa, senhor 
presidente, que alguns colegas receberam também hoje, entre ontem e hoje eu recebi 
algumas ligações, e quero agradecer também ao Executivo, pelo atendimento de um 
requerimento de minha autoria assinado por todos os colegas vereadores, onde foi 
solicitado anos anteriores a manutenção e, até mesmo, a possibilidade de fazer um asfalto 
ou calçamento naquela estrada que dá acesso ao Sítio Recreio. Graças a Deus, a obra 
está ocorrendo, mas uma obra tem que ocorrer dentro de suas legalidades, desde que não 
afete ninguém naquelas proximidades. E eu gostaria de sugerir, o vereador tem essa 
prerrogativa, ao Executivo, naquele entroncamento, na subida que vai para o Sítio Recreio, 
eles me solicitaram, inclusive hoje eu até já liguei para o engenheiro também, falei desta 
questão, que reabrisse aquele entroncamento que dá acesso a localidade das casinhas 
populares, porque uma vez que vai passar o asfalto, se não olhar essa demanda, vai fazer 
isso depois que concluiu a obra? Então, é uma sugestão, esperamos que seja visto com 
bons olhos, e que esse alargamento, não sei se é esse o nome que dá, mas que seja feito 
para que as pessoas que vão para essa localidade tenham essa comodidade. Isso é o 
pedido da comunidade, de alguns moradores que nos ligaram para sensibilizar o Executivo, 
com relação a essa e outras questões que sejam feitas de acordo com a necessidade da 
comunidade. Meu muito obrigado, presidente, e boa noite! Vereador Gabriel Força 
Silvestre: Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, funcionários da Casa! 
Senhor presidente, quero ser breve na minha fala hoje, vim aqui trazer uma demanda do 
bairro da Vila Verde, no que diz respeito à quadra de esportes. Mandaram fotos 
demonstrando a atual situação da quadra da Vila Verde, não tem condições nenhuma de 
se praticar qualquer tipo de esporte naquele local. As traves estão caindo, no concreto há 
buracos, uma série de problemas que impedem o lazer dos moradores daquele bairro. 
Queria dizer, senhor presidente, que neste momento ela não estaria sendo utilizada 
mesmo se estivesse boa, por causa do Covid-19 (coronavírus), mas nós temos fé em Deus 
que o coronavírus vai acabar, então não justifica realizar esse conserto. Até porque, se eu 
me recordo bem, já foi cobrado por outros vereadores, e não só a da Vila Verde, mas 
também a de São Bento, se não me engano, o senhor cobrou, e até hoje não foi feito. 
Então, eu já pedi ao procurador da Casa que faça uma indicação, se possível até um 
requerimento para cobrar esclarecimentos do por que isso continua desse jeito. Eu queria 
ser breve hoje, fazer somente essa demanda mesmo, tenho as fotos e já encaminhei para 
o procurador para estar anexando à indicação. Era isso, 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 a presença de todos os vereadores. Logo 
após, a presidência submeteu o Projeto de Lei nº 036/2020 à discussão e posterior 
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votação, sendo o mesmo aprovado 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.  
 
 
 

                                                                                    Geraldo Singer 
                                                                                        Presidente 
 


