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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 
28 DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA 
DO VEREADOR GERALDO SINGER. 
Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 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-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 um de julho 
de dois mil e vinte, que foi aprovada por unanimidade. Não constava matéria no expediente 
da presente sessão. TRIBUNA LIVRE: Suspenso em virtude da publicação dos Atos da 
Mesa Diretora de nºs. 001/2020 e 004/2020. Em seguida, a Presidência franqueou a 
palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite senhores 
vereadores, senhor presidente, funcionários da Casa! Senhor presidente, estou aqui 
usando a tribuna hoje para parabenizar. Semana passada, dia vinte e cinco de julho, foi o 
dia do trabalhador, da trabalhadora rural, do pequeno agricultor, da agricultura familiar, 
desses que são à base da sustentação econômica, e garantem alimentação em nossa 
mesa todos os dias. Então eu não poderia esquecer dessa categoria tão importante para o 
nosso município; e hoje também é o dia do agricultor, o pequeno, o grande, de todos. 
Quero registrar também meus parabéns para essa categoria. O Brasil hoje sobrevive de 
commodities, então a agricultura tem um papel importantíssimo na economia nesse país. E 
o que eu sonho para o município de São Roque é que agricultura e gestão pública possam 
trabalhar no sentido de proporcionar assistência técnica, conhecimento científico, apoio a 
esses profissionais, trabalhadores que tanto ajudam a cidade, que tanto contribuem para o 
crescimento e desenvolvimento do nosso município. Outra questão, senhor presidente, que 
eu gostaria de tratar aqui hoje, é que essa semana eu conversei na secretaria de saúde, e 
a mesma se manifestou pelo protocolo municipal de combate e controle do Covid-19, e 
disse que implantará durante essa semana, e que começará a testar todos os sintomáticos. 
Eu quero parabenizar por essa atitude, dizer que todos os locais e cidades do mundo que 
direcionaram suas ações em combate ao Covid-19, testaram em massa, eu acho que 
testar os sintomáticos, pelo menos, já é muito importante para o município, porque isso não 
estava acontecendo. A testagem só era feita para determinados tipos de casos, de 
problemas, determinadas pessoas podiam ser testadas, acima de sessenta anos, acima de 
quarenta e cinco anos que tivesse algum problema de saúde, gestantes, profissionais de 
saúde. Quando implantar esse novo modelo, serão testadas todas as pessoas com 
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sintomas gripais, toda pessoa com gripe, será avaliada pelo médico e poderá ser testada, 
isso dá uma dimensão maior de como está na realidade a situação da doença no nosso 
município. Uma outra situação, senhor presidente, que eu queria trazer para o senhor, é 
que no dia de hoje, acredito que não só eu, mas outros vereadores também, foram 
cobrados, no sentido de colocar em votação o plano de cargo e salários dos professores. 
Eu acho que já tramitou por todas as comissões, essas já geraram seus pareceres e já 
está na hora da gente estar votando isso aí. Eu já manifesto minha opinião para isso, já 
havia manifestado anteriormente, meu voto é favorável a esse projeto, tendo em vista que 
há doze anos, há mais de doze anos os professores estão pedindo isso, e eu acho que 
chegou o momento da gente resolver isso para eles. E para finalizar, senhor presidente, eu 
gostaria de tratar uma última coisa, gostaria que a procuradoria da Casa realizasse um 
requerimento, solicitando a insalubridade para os motoristas que trabalham na saúde, 
porque hoje os motoristas estão expostos com a questão do coronavírus, estão levando 
material biológico para Vitória, em laboratórios para análise, nada mais justo eles 
receberem por esse trabalho a insalubridade em vista eles estarem sendo expostos à 
contaminação biológica. Então, gostaria que providenciasse esse requerimento, e que 
todos os vereadores assinassem para que pudesse dar o encaminhamento a isso e 
valorizar essa categoria nesse momento tão difícil. Uma boa noite a todos! Vereador 
Geraldo Singer: Pode deixar, vereador Gabriel, que esse requerimento amanhã peço para 
providenciar. E sobre o projeto do magistério, só depende da Mesa Diretora, faz parte da 
Mesa o vereador Fabiano Margon, Olga Simonelli e Claudecir Strelow. Vereador Gilmar 
Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas de trabalho 
dessa Casa, população que vai nos ouvir através da rede social, meu boa noite a todos! Eu 
também quero deixar meus cumprimentos ao dia do agricultor, que é uma classe que muito 
nos faz, eu acho que o lugar do homem do campo é lá no campo mesmo, e nós 
representantes temos que fazer com que essa classe fique lá mesmo, levando condições 
para que eles permaneçam lá. Quero parabenizar também todos os motoristas, que foi 
comemorado na semana que passou, é uma grande classe que faz com que nossa 
economia flua, faz com que as coisas cheguem até no nosso município, na nossa casa. 
Sem eles, o que seria da população? Fica aqui meu cumprimento a essas duas classes. 
Senhor presidente, quero também aproveitar, em relação à saúde, fico feliz em saber que 
agora vão acontecer os testes para a população, foi uma reivindicação nossa. Nós estamos 
aqui representando a população, aproximadamente treze mil pessoas. Nada mais justo que 
eles ouvirem o clamor dessa sociedade. É de suma importância fazer o teste na população, 
é onde pode estar fazendo um pré-diagnóstico. Outra coisa, senhor presidente, eu também 
fui procurado por algumas pessoas sobre esse projeto que seria votado hoje, acho até que 
algumas pessoas desinformadas, porque nós publicamos a pauta quarenta e oito horas 
antes da sessão, e esse projeto não estava em pauta. Mas pelo que já vimos, ele já passou 
por todas as comissões, em tempo hábil, tudo ok, e agora é votação. Esperamos que ele 
venha, e cada um faça a sua parte de acordo com o que acha melhor para a população, 
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especificamente a classe do magistério na nossa cidade. 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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