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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 09 DE 
JUNHO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DA 
VEREADORA OLGA MARIA DALLA BARBA SIMONELLI. 

Aos nove dias do mês de junho 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 Décima Quarta 

Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência da 

vereadora Olga Maria Dalla Barba Simonelli, que assumiu a presidência em virtude da ausência do 

vereador presidente Geraldo Singer. Assim, nos termos regimentais, o 1º secretário, vereador 

Fabiano Margon, assumiu a vice-presidência, e o 2º secretário, vereador Claudecir Strelow, passou 

a secretariar os trabalhos. A presidência convidou o vereador Miguel Djalma Salvalaio 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 apenas a ausência do vereador Geraldo Singer. Havendo quórum, a 

presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão 

a ata da sessão ordinária realizada no dia dois de junho de dois mil e vinte, que foi aprovada pelos 

senhores vereadores. A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do 

Expediente: Requerimento nº 027/2020, de autoria do vereador Gilmar Meireles, Requer ao 

Executivo Municipal, após deliberação do plenário, com a máxima urgência que o caso requer, a 

possibilidade de instalação de lavatórios em logradouros públicos, através de parceria com a 

Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan); Requerimento nº 028/2020, de autoria do 

vereador Gilmar Meireles, Requer ao Executivo Municipal, após deliberação do plenário, com a 

máxima urgência que o caso requer, seja informado os motivos pelos quais a Unidade de Saúde 

da comunidade de São Francisco de Assis não está funcionando; Requerimento nº 029/2020, de 

autoria do vereador Leonardo Casotti Peroni, Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

depois de ouvido o plenário, que informe, e, incontinenti, adote as medidas necessárias para o 

conserto de bueiro de águas pluviais, próximo à empresa Esquadrias Bassani, nas proximidades 

da residência do Sr. Marcos Baratella, entrada de acesso à comunidade de São Sebastião, no 

Município de São Roque do Canaã; Requerimento nº 030/2020, de autoria do vereador Leonardo 

Casotti Peroni, Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, depois de ouvido o plenário, 

que informe, e, incontinenti, adote as medidas necessárias para o patrolamento de estrada vicinal 

na comunidade de São Pedro, com início no curral da Fazenda Bassani, passando pelas 

propriedades das famílias Sifrite e Guariz, até a Igreja Católica de São Pedro, no Município de São 

Roque do Canaã. TRIBUNA LIVRE: Não há inscritos. Em seguida a presidência submeteu, de 

forma alternada, à discussão e posterior votação os Requerimentos de nºs 027/2020, 028/2020, 

029/2020 e 030/2020, sendo todos aprovados pelos senhores vereadores. Não havendo oradores 

inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência franqueou a palavra 

aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhora presidente, mesa diretora, colegas 

vereadores, colegas de trabalho desta Casa, e população que vai nos assistir através da rede 

social, meu boa noite a cada um de vocês! Senhora presidente, fizemos dois requerimentos e 

gostaria de falar um pouco sobre cada um desses requerimentos. O primeiro é no que diz respeito 

ao que falamos na terça-feira passada, sobre a possibilidade do Executivo, juntamente com a 
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Cesan, que é a empresa que presta serviço de abastecimento de água no nosso município, de 

fazer instalação de lavatório para que a população utilize isso aí para higienização das mãos nos 

locais de grande fluxo de pessoas, onde há aglomeração. Eu acho que isso não vai ter nenhum 

custo para o município, pelo contrário, vamos diminuir muito a propagação do vírus na nossa 

cidade, e também a Cesan vai estar fazendo um trabalho social aqui dentro do município. Então, 

esperamos que esse requerimento seja atendido, porque existe possibilidade para isso. Fizemos 

um requerimento também solicitando informações, senhora presidente, sobre a Unidade de Saúde 

de São Francisco. Algumas pessoas nos procuram, segundo relato e o que a gente presencia 

também, a unidade continua fechada, e eu gostaria de saber o motivo pelo qual essa unidade de 

saúde não está funcionando. Falando em Covid, é uma questão que eu não me canso de estar 

aqui nesta tribuna, todas as terças-feiras, relatando e cobrando medidas mais eficazes por parte 

do Executivo, no que diz respeito a essa questão, lembro que terça-feira passada nós tínhamos 

vinte casos, se não me engano, e, hoje, nós estamos com quarenta casos, senhora presidente, 

senhores vereadores. Acho que o município tem que ser um pouco mais rígido no que diz respeito 

à fiscalização, tem um novo decreto do governo do Estado, um outro decreto chancelado pelo 

município, com relação aos dias alternados que o comércio vai funcionar no município, mas não 

adianta nada disso, se não houver uma fiscalização eficaz. O Executivo está aqui, tem um decreto 

estadual, um decreto municipal chancelado pelo município, e a fiscalização tem que ser mais 

rígida. Infelizmente alguém vai reclamar, mas lá no futuro vai agradecer. Existe um número 

enorme de aglomerações que estão ocorrendo, alguns eventos particulares, segundo relatos. Se a 

lei é para um, tem que ser para todos. Todos os estabelecimentos tem que cumprir esse decreto, 

senhora presidente, colegas vereadores. Então, o nosso Executivo tem que ser mais rígido, no que 

diz respeito à fiscalização. Boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite, 

senhores vereadores, funcionários da Casa! Queria parabenizar a vereadora Olga por estar 

presidindo a sessão. Hoje, quero ser rápido, presidenta. Primeiro, quero me solidarizar com as 

famílias das vítimas do Covid no nosso município, gostaria de me solidarizar com as pessoas que 

contraíram a doença, sei que é um momento difícil, sei o que eles estão passando, momento que 

eles têm que ficar isolados dentro da sua casa, não podendo sair da porta da casa, mas é uma 

ação necessária, e a gente entende como é complicada essa questão. Queria me solidarizar 

também com as pessoas que perderam o emprego no nosso município por causa dessa doença 

terrível, pessoas que eram autônomos e hoje não podem exercer suas atividades. Pessoas que 

desenvolviam vários tipos de trabalho no nosso município, e hoje, por causa dessa doença, estão 

em casa, não podendo desenvolver. Queria também me solidarizar com os comerciários, com os 

industriais do nosso município, que estão perdendo dinheiro. Não podemos nos esquecer disso. 

Sei que o momento é complicado, mas também temos que lembrar que essas pessoas também 

estão passando por dificuldades, mas quero levar uma mensagem de esperança, dizer que o povo 

de São Roque é um povo trabalhador, é um povo que tem compromisso com o município, e assim 

que tudo isso passar, tenho certeza que o comércio vai voltar a ser ativo em nosso município, vai 

começar a gerar renda, vai voltar a empregar e fazer do nosso município um local cada vez melhor 

para se viver. Essa era a mensagem que eu tinha para dar e registrar aqui na Casa. 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, Claudecir Strelow, ______________________, 
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Secretário, extraí, lavrei e assino a presente ata, junto com a senhora presidente. Presentes à 

sessão ordinária os seguintes vereadores: Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força 

Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dalla 

Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.  
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