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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 07 

DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA 

DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, realizou-se na 

sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito Santo, a Décima 

Terceira Sessão Ordinária, da Terceira 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. Em seguida, a presidência solicitou ao secretário a proceder a 

chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da maioria, estando ausente 

apenas o Vereador Leonardo Casotti Peroni. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os 

trabalhos legislativos, e, incontinenti, submeteu à discussão a ata da sessão extraordinária do dia 

trinta de abril de dois mil e dezenove, que foi aprovada por todos os nobres edis ora presentes. 

Prosseguindo, a presidência solicitou ao nobre secretário que fizesse a leitura do expediente e da 

pauta da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, de autoria da Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento, Aprova com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal 

de São Roque do Canaã-ES, referente ao Exercício Financeiro de 2016; e Parecer da Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento ao Parecer Prévio TC-00070/2018-1 – Segunda 

Câmara, de 01 de agosto de 2018, referente ao processo nº 05184/2017-1, do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, relativo à prestação de contas anual de prefeito - Prefeitura 

Municipal de São Roque do Canaã – Exercício de 2016, sob a responsabilidade do Senhor 

Marcos Geraldo Guerra, acompanhado do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, pela 

aprovação das contas. Havendo orador inscrito para fazer o uso da Tribuna Livre, na forma 

regimental, a presidência passou a palavra ao inscrito, Sr. Fabio Alves – Assunto: Saúde Pública, 

ocasião em que foi verificada a ausência do orador. Posteriormente, a presidência franqueou a 

palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, 

colegas vereadores, vereadora, colegas de trabalho desta Casa, secretário que aqui se faz 

presente, subsecretário, senhores e senhora, o meu boa noite a todos! Presidente, eu quero hoje 

utilizar esta tribuna para deixar registrado aqui nesta Casa de Leis, como é de conhecimento de 

vossa excelência, nós temos um projeto de lei de minha autoria, com relação ao funcionamento 

das unidades bancárias do nosso município, na questão de horário/minutos que se fica em fila. 

Determinada agência não está se cumprindo isso, conforme algumas solicitações e alguns 

pedidos da comunidade que chegam até nós, reivindicando que essa lei seja cumprida. Tem 

pessoas que ficam uma hora, uma hora e vinte na fila do banco. Então, diante dessas 

reclamações, e eu estive lá em duas oportunidades e não fico menos de cinquenta minutos 

naquela agência. Fiz um ofício destinado a esta instituição para que eles sigam essa lei, e essa 

lei tem que ser cumprida. Não é justo um cidadão ficar na fila de um banco cinquenta minutos, 

uma hora esperando, e esse ofício foi feito para que essa lei seja cumprida. E o funcionário me 

manda um recado se os vereadores não tem nada o que fazer aqui na câmara. E eu gostaria de 

convidá-lo para que ele conheça o trabalho da minha pessoa. Nós temos muita coisa a se fazer, 
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dentre elas essa lei que foi feita. É isso que a gente pede, que se respeite essa lei. É só isso, 

senhor presidente. Meu boa noite! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos e a 

todas! Senhor presidente, eu queria pontuar duas questões. A primeira, senhor presidente, diz 

respeito que está chegando o momento da votação daquela matéria polêmica, que é a mudança 

de classe do servidor. E a gente fica numa situação muito complicada e difícil aqui na câmara 

para se posicionar. O jurídico da câmara tem a sua avaliação sobre a lei. Só que nós fomos 

convidados hoje e apresentaram uma outra avaliação da lei. Aí a gente fica, senhor presidente, 

meio sem saber o que votar. Eu estou sugerindo aqui que o senhor convide o jurídico da 

Administração, da prefeitura, junto com o jurídico da câmara, coloque os vereadores juntos e nós 

chegamos a um determinado denominador comum. Onde estão os pontos, onde estão os 

entraves, para que não seja feita nenhuma injustiça com ninguém. O segundo ponto que eu 

queria tocar aqui, senhor presidente, é a respeito do vale alimentação. Muitos servidores deste 

município vieram questionar sobre determinadas taxas que alguns mercados estão cobrando 

sobre esse vale. Houve o reajuste no vale, a empresa que hoje foi contratada para prestar esse 

serviço mudou, e eu não sei o que é que aconteceu que alguns estabelecimentos comerciais não 

fazem o preço de à vista ao passar esse cartão. Boa noite a todos!   A presidência submeteu à 

deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o intervalo 

regimental, sendo acatado pelos nobres pares. Prosseguindo os trabalhos, a presidência solicitou 

ao secretário a proceder à nova chamada dos senhores vereadores, confirmando a presença da 

maioria, estando ausente apenas o Vereador Leonardo Casotti Peroni. Seguidamente, conforme 

determinação regimental, a presidência submeteu o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019 à 

discussão e posterior votação nominal, onde solicitou a cada um dos senhores vereadores, após 

proceder à chamada, que se manifestasse sobre em que sentido vota, respondendo “SIM” (pela 

aprovação) ou “NÃO” (pela rejeição) das contas, ocasião em que o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 001/2019 foi aprovado por maioria de votos, com votos favoráveis dos vereadores Claudecir 

Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Miguel Djalma Salvalaio, 

Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi. O presidente vota somente nas 

hipóteses em que é exigível o escrutínio secreto, o quorum de votação de dois terços, bem como 

nos casos de desempate de eleição e de destituição de membros da Mesa e das Comissões 

Permanentes e em outros previstos em lei. Antes de encerrar os trabalhos desta Casa, a 

presidência procedeu a leitura da Festa Maína da EMEIEF “Darly Nerty Vervloet”, que acontecerá 

no dia 11 de maio de 2019, às 18h30min, no Pátio da comunidade de São Jacinto. 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, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato 

Angelo Gastaldi. 

 

Geraldo Singer 

Presidente 

 


