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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 16 DE 
JUNHO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DA 
VEREADORA OLGA MARIA DALLA BARBA SIMONELLI. 

Aos dezesseis 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 Quinta 

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 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 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 nove 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: Indicação nº 005/2020, de autoria da vereadora Olga Maria Dalla Barba Simonelli, 

indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de 

suas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Obras e Serviços Urbanos, o 

patrolamento, cascalhamento, capina e limpeza de estradas vicinais do Distrito de São Jacinto, 

município de São Roque do Canaã, nas seguintes localidades: estrada vicinal com início no final 

do calçamento que dá acesso à fábrica Tizil Pré-Moldados, até a comunidade do Sagrado Coração 

de Jesus, na residência do Sr. Gervásio Galon; estrada vicinal do Militão, até a propriedade do Sr. 

Solivan Lauers; estrada vicinal da Cabeceira do Mutum, até a propriedade do Sr. Judismar Malini; 

Indicação nº 006/2020, de autoria da vereadora Olga Maria Dalla Barba Simonelli, indicando ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua 

secretaria municipal competente, drenagem de água acumulada e instalação de manilhas de 

concreto pré-moldado, nas seguintes localidades: estrada vicinal do Distrito de São Jacinto, 

comunidade do Sagrado Coração de Jesus, nas proximidades da residência do Sr. Pereira, meeiro 

dos senhores Adorice Fábris e Almir Fábris; estrada vicinal do Distrito de São Jacinto, comunidade 

do Sagrado Coração de Jesus, nas proximidades do ponto de ônibus localizado na entrada de 

acesso ao campo de futebol society do Sr. Fernado Martinelli. TRIBUNA LIVRE: Não há inscritos. 

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 presidenta, 

vereadores, colegas de trabalho desta Casa, população que vai nos ouvir através da rede social, 

meu boa noite a cada um de vocês! Senhora presidenta, gostaria de mais uma vez estar aqui 

nesta tribuna fazendo alguns esclarecimentos e algum clamor, a população nos procura, como 

sempre, acho que cada um de vocês é também procurado. Falar mais uma vez, colegas 

vereadores, sobre o Covid-19. Durante o decorrer da semana fomos questionados, através de rede 

social, e a gente nos depara com algumas situações. Não estou dizendo que não foi feito isso, não 

foi feito aquilo, mas é o nosso papel. Acho que essa Casa, ela está se reunindo, eu quero, senhora 
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presidenta, que leve para o nosso presidente, que retorna semana que vem, tudo que for de 

transparente, nós temos que fazer, e nós estamos fazendo nesta Casa. Estão ocorrendo as 

sessões, mas não com acesso para a população. A população tem o direito de saber o que está se 

passando, com relação a ouvir, ou assistir a sessão. Foi proposto há alguns dias aqui, até pelo 

colega Gabriel, que essas sessões fossem transmitidas através das redes sociais, porque não o 

facebook, igual outros municípios vizinhos, não vai ter nenhum custo, colegas vereadores, para a 

Casa. É só criar uma página no facebook, que eu tenho convicção que a câmara tem, e nós 

termos um celular, provavelmente, nós podemos até utilizar, vereador Léo, o celular do presidente. 

Então, a população vai ver porque tem pessoas que falam, cadê os vereadores? Não estão 

tomando providência? Uma vez que já foi mencionado que estamos tendo problema com o Covid, 

esse estresse rápido, porque muitas vezes não está ocorrendo isso daí. Eu não entendo. Disse 

que o Estado tem um protocolo, correto, o Estado tem um protocolo sim, mas o município também 

pode criar um protocolo dele. Hoje, senhora presidenta, foi aprovado um crédito adicional, 

justamente para usar nessa questão do covid, a questão de EPIs, chegou emenda parlamentar, 

que eu posso dizer que isso já está em conta. Gostaria de agora aproveitar o momento para 

agradecer nosso parceiro, deputado Da Vitória, que nunca mediu esforços para estar ajudando 

este município em todas as áreas, especificamente agora nessa área da saúde, encaminhou 

recurso que já está em conta. Eu vou pedir um requerimento ao nosso procurador, que eu gostaria 

que fosse detalhado em que foram utilizados esses recursos, exemplo, em que foram gastos esses 

trezentos mil que nós colocamos de crédito adicional. Esses recursos de emenda parlamentar que 

chegaram, onde foram utilizados e de que forma estão sendo utilizados, porque a população cobra 

onde estão os vereadores. Nós estamos aqui, eu estou aqui todas as terças-feiras cobrando, 

fazendo essa cobrança, mas quero que me entendam, que não estou dizendo que não está sendo 

feito isso, sendo feito aquilo, eu quero saber onde está se gastando, porque os parlamentares 

enviaram, e eu gostaria de agradecer, parabenizar esse grande parceiro, deputado Da Vitóra, é um 

deputado, vereador Gabriel, que eu tenho orgulho de dizer que eu sempre trabalhei com ele, tive 

algumas limitações lá atrás, fui muito criticado por uma minoria, mas hoje nós conseguimos fazer 

com que ele crescesse a tal ponto de ser o deputado federal mais votado nesse município. Hoje 

ele está mostrando a diferença na Câmara Federal, nosso Estado já está recebendo, só de 

emendas, quatro milhões. Dentre essas emendas, nosso município também foi contemplado, e 

também trinta e cinco milhões que vão ser destinados para a saúde, para a Santa Casa de 

Misericórdia, para o hospital São José, de Colatina, para o hospital Silvio Avidos. Então, isso muito 

me alegra de estar lembrando esse parlamentar. Esse requerimento vai ter que ser feito nesse 

sentido, porque a população cobra onde estão os vereadores, os vereadores estão aqui! Então, 

senhora presidenta, que essas sessões sejam transmitidas via facebook, sabemos que no 

momento não podemos onerar despesas na Casa, mas não vai ter despesa, é só criar uma página 

lá no facebook e ter um telefone. A pessoa vai estar filmando ao vivo, transmitindo para a 

sociedade, e a sociedade vai ver o que os vereadores estão fazendo aqui. Meu boa noite a todos! 

Vereadora Olga Maria Dalla Barba Simonelli: Concordo com você, vereador Gilmar! A gente tem 

que deixar às claras. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos, e 

encerrou a presente sessão ordinária. Para constar, eu, Claudecir Strelow, 

______________________, Secretário, extraí, lavrei e assino a presente ata, junto com a senhora  
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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.  

 

 

 

                                                                      Olga Maria Dalla Barba Simonelli 

                                                                                        Presidente 

 


