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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS DEZOITO HORAS DO 

DIA QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos quatro 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 Primeira 

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, Sr. Fabiano Margon, a proceder à chamada 

dos senhores vereadores, verificando-se a ausência do vereador Claudecir Strelow. Havendo 

quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu, 

de forma alternada, à discussão as atas da sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de julho 

de dois mil e vinte e da sessão extraordinária do dia trinta e um de julho de dois mil e vinte, que 

foram aprovadas pelos senhores vereadores. A presidência solicitou à nobre secretária para 

efetuar a leitura do Expediente: Projeto de Lei nº 042/2020, de autoria do Poder Executivo, 

Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar, e dá outras providências; 

e Requerimento nº 037/2020, subscrito pelos vereadores Fabiano Margon, Gabriel Força 

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

Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi,  requerendo ao Presidente da Câmara Municipal, após 

deliberação do plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 

042/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 

adicional suplementar, e dá outras providências. 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 037/2020 à discussão e posterior votação, sendo o mesmo aprovado 

pelos senhores vereadores. Prosseguindo, a presidência franqueou a palavra aos senhores 
vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, mesa diretora, colegas 
vereadores, colegas de trabalho desta Casa, a população que vai nos ouvir através da rede 
social, meu boa noite a todos! Presidente, mais uma vez quero estar aqui nesta tribuna 
para nós refletirmos sobre a questão da Covid-19. Nessas últimas semanas os casos estão 
aumentando cada vez mais no nosso município. Mês anterior nossa classificação era de 
alto risco, nós passamos para o nível moderado, só que eu acho, senhor presidente, que a 
população não está levando a sério, porque a gente ainda vê aglomerações em alguns 
locais. Terça-feira passada nós tínhamos cinco óbitos, hoje nós temos seis. Sexta-feira 
passada nós tínhamos vinte e cinco casos ativos e hoje nós estamos com trinta e um. 
Então, olha como a situação está ocorrendo. Então, a preocupação é que antes o comércio 
estava abrindo em dias alternados, nós mudamos de classificação para moderado e agora 
a situação está se complicando cada vez mais, porque eu acho que não estão levando a 
sério essa questão. São vidas, senhores colegas vereadores. Hoje, se perdermos uma 
vida, ela não vai voltar, então a prevenção é de suma importância, senhor presidente! Eu 
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acho que está na hora da população se conscientizar, cada um fazer o seu papel, para que 
esse índice não aumente mais. Outro assunto que eu queria tratar, senhor presidente, foi 
um pedido que foi feito há umas semanas atrás, com relação a uma situação na localidade 
do Sagrado. Hoje, eu tive a resposta. O secretário falou que eles começaram a fazer o 
trabalho lá, espero que seja um trabalho eficaz, seja um trabalho concreto, que seja feito 
por completo mesmo, começar e terminar de uma forma que vá atender a sociedade lá. 
Então, seria isso só, senhor presidente, meu boa noite a todos! Vereador Gabriel Força 
Silvestre: Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários da Casa! Eu 

queria parabenizar o Gilmar por sempre estar levantando esse questionamento, reforçar a sua fala, 

dizer que realmente está assustador, e dizer que a previsão que temos hoje, eu ainda que trabalho 

como enfermeiro, é que o número de contaminados ainda aumentem e muito nesses próximos 

dias. Então, eu acho que a questão do isolamento, de evitar aglomerações e usar máscara, é de 

suma importância para a gente tentar controlar um pouco a infecção pelo Covid-19. Senhor 

presidente, eu gostaria aqui de fazer uma fala. É a respeito de algumas coisas que estão 

acontecendo durante a semana, referente à minha pessoa. Eu recebi algumas ligações, alguns 

telefonemas, algumas pessoas me abordando e dizendo se era verdade que eu não era mais pré-

candidato a prefeito, que eu seria vice de fulano, vice de ciclano, que eu seria candidato a 

vereador. Eu queria deixar claro para todos que a minha pré-candidatura a prefeito de São Roque 

do Canaã está posta, e, para trás, só se for para pegar impulso! Não volto mais atrás. Sou pré-

candidato a prefeito de São Roque do Canaã porque eu tenho um sonho de construir uma cidade, 

um município desenvolvido, que atenda aos anseios da população, e que vá de encontro com o 

que a população de São Roque deseja. Era isso que eu tinha para falar. Meu boa noite! Vereador 

Gilmar Meireles: Desculpa eu ter retornado a tribuna, senhor presidente, mas é um assunto que 

quando eu estava vindo para a sessão, algumas pessoas me questionaram com relação á 

alimentação escolar na nossa rede municipal. Algumas pessoas nos questionam porque o Estado 

está beneficiando algumas famílias com relação à alimentação. Eu só queira saber, queria até 

pedir ao nosso procurador, que fizesse um requerimento do por quê não está se fazendo nada em 

relação à alimentação para os alunos da nossa rede, porque, até então, o recurso do governo 

federal está vindo. Então, se esse recurso está vindo e está parado, sendo acumulado, por que 

não utilizá-lo? Não digo para todas as crianças, mas àquelas que se encaixam num perfil, assim 

como o governo do Estado está fazendo, para que essas famílias sejam contempladas com essa 

alimentação, seja um kit, o que for. Mas que esse recurso seja utilizado, porque nós estamos 

vendo que não tem previsão de quando essas aulas vão voltar. Suponhamos que esse ano não 

tenha aula, e esse recurso?  Então, quero pedir informação ao Executivo, e também na 

informação, sugeri que se faça isso. Obrigado, senhor presidente! 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-se a presença da maioria e a ausência do vereador Claudecir Strelow. Logo após, a 
presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da dispensa dos pareceres, em 
relação ao Projeto de Lei nº 042/2020, que foi acatado pelos nobres vereadores, e, 
incontinenti, submeteu à discussão e posterior votação o Projeto de Lei nº 042/2020, que 
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foi 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: 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 
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