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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 02 DE 
JUNHO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos dois 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 Terceira 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 a presença de todos. 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 seis de maio de dois mil e vinte, que foi aprovada pelos senhores 

vereadores. A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente e da 

Pauta da Ordem do Dia: Requerimento nº 026/2020, de autoria do vereador Gilmar Meireles, 

Requer ao Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, a limpeza e roçagem nas 

margens da estrada que dá acesso à localidade Sítio Recreio e São Bento (acesso pela Cerâmica 

Mundial, no Bairro São Roquinho), tendo em vista a quantidade de lixo/entulhos nesta localidade. 

Na oportunidade, o vereador/requerente solicita também sejam tomadas as providências cabíveis 

para a recuperação e manutenção da referida estrada. TRIBUNA LIVRE: Não há inscritos. Em 

seguida, a presidência submeteu à discussão e posterior votação o Requerimento nº 026/2020, 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da 

tribuna livre, na forma regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. 

Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadora, 

colegas de trabalho desta Casa, e população que vai nos ouvir através da rede social, meu boa 

noite a cada um de vocês! Senhor presidente, gostaria de mais uma vez estar frisando aqui nesta 

tribuna. Todas as terças-feiras, quando estamos aqui reunidos para tratar de assuntos relevantes 

ao nosso município, não poderia hoje, senhor presidente, mais uma vez, estar falando da 

preocupação que nós temos em relação ao Covid-19 em nosso Município, em nosso Estado, 

nosso país e no mundo, haja vista que estamos chegando no momento mais delicado, no meio da 

pandemia. O clima está frio, um clima muito propício para a propagação do vírus, e pedimos a 

população que se conscientize muito mais agora nesse momento. Pedimos que a população utilize 

máscaras ao sair, e evite o máximo possível estar indo na rua, se não for necessário. Eu digo isso, 

presidente, porque o período em que estamos passando, e ontem, nós tivemos testado positivo 

seis casos. Então, esse é o momento de se preocupar mesmo! A gente pede que a população 

utilize a máscara, talvez a pessoa pode dizer que não tem condições de ter uma máscara, mas 

tem instituições que estão ofertando gratuitamente, isso não é desculpa! Quero me solidarizar 

também com dois casos que nós tivemos aqui no município. Nós não queremos que isso se 

alastre também cada vez mais, e quando eu falo em precaução, nós vereadores somos 

funcionários do povo, nós temos que estar constantemente pensando em algo que vá melhorar a 

qualidade de vida da população. Nesse momento, a questão é em relação ao Covid-19, e a gente 

tem que seguir os exemplos bons. Em Colatina fizeram uma questão que eu quero solicitar aqui 
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agora, senhor presidente. Quero direcionar também o nosso procurador nos auxiliar a fazer um 

requerimento ao Executivo e também ao Governo do Estado, para nós colocarmos nos locais de 

muito fluxo de pessoas, pias, lavatórios com sabão, porque nós temos uma autarquia que presta 

serviço aqui, no caso a Cesan. Isso não vai ter nenhum custo para o município, claro que deve ter 

essa parceria Município-Estado, porque é um trabalho social que a Cesan vai fazer aqui no 

município. Por que não instalar essas pias em lugares estratégicos para a população que não tem 

acesso a um álcool, estar lá higienizando as mãos? Então, eu clamo que esse requerimento vai 

chegar ao Executivo, e, por sua vez, que o Executivo comunique ao Governo do Estado, através 

dessa autarquia, que é a Cesan, e instale aqui no município, a exemplo do município vizinho, 

esses lavatórios públicos para a população. Eu tenho convicção que vai ser uma grande ajuda em 

relação ao Covid-19 no nosso município. Meu boa noite a todos!  Vereador Gabriel Força 

Silvestre: Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da Casa! Senhor 

presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer uma demanda, e pedir se há possibilidade da 

gente estar trabalhando dessa forma, tendo em vista que as sessões estão restritas à população. 

Eu gostaria de saber se é possível, se é permitido transmitir as sessões ao vivo pelas redes 

sociais. Eu acho que é público, e não teria problema nenhum estar fazendo esse tipo de ação aqui 

na Casa, tendo em vista que a população não está podendo participar das sessões pelo risco de 

contaminação pelo Covid-19. Risco para ela e para nós. Então, esse é o primeiro ponto. Em 

segundo lugar, eu queria registrar, a título de reflexão para todos nós, o caso ocorrido nos Estados 

Unidos, onde um homem de quarenta e seis anos, o senhor George Floyd, foi assassinado de 

forma brutal, e tudo indica, indica não, é o certo, foi morto por ser negro, foi morto por ter a pele 

preta. Então, eu acho que se a gente quer ter o mínimo de avanço civilizatório, isso não pode 

acontecer! Nós temos que ser vigilantes com as nossas próprias atitudes, que o racismo está tão 

impregnado na nossa sociedade e na nossa forma de conviver, que, às vezes, passa de forma 

banal no nosso dia a dia. É uma brincadeira que a gente faz, é uma palavrinha que a gente solta 

achando que é sem maldade, mas que marca no consciente coletivo, e não deixa desconstruir 

esse racismo que foi construído há mais de quinhentos anos aqui nesse país. Forma quinhentos 

anos de construção de uma ideia de que uma raça, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é inferior 

a outra. Somos compostos da mesma substância, o sangue que corre na veia de um branco, corre 

na veia de um negro, de um asiático, de qualquer pessoa! Fica meu registro. E eu queria fazer um 

paralelo, senhores vereadores, quanto à intolerância, principalmente porque esse ano é ano 

eleitoral, e aqui em São Roque existe uma tradição muito grande da intolerância entre grupos 

políticos: “Ah, porque eu sou do grupo “A” não posso conversar com quem é do grupo “B”. Se eu 

sou do grupo “B” eu tenho que xingar e falar mal das pessoas do grupo “A”. São Roque é um 

município de doze, treze mil habitantes, não precisa disso. Podemos ter eleições, se é que vamos 

ter eleições esse ano, de uma forma tranquila, com propostas, sem desqualificar outras pessoas. 

Eu acho que isso é mostrar altivez, mostrar avanço civilizatório. Eu só estou dizendo isso para nós 

pararmos e refletirmos sobre esses temas. Boa noite a todos! Vereador Geraldo Singer: Vereador 

Gabriel, nós vamos analisar, a diretora e o Claudio vão olhar na Lei Orgânica se permite colocar 

nas redes sociais. Se puder, a gente coloca, e vamos olhar com carinho para não prejudicar 

ninguém! Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a 

presente sessão ordinária. Para constar, eu, Fabiano Margon, ______________________, 
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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 Dalla Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.  
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