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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 11 DE 
JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, realizou-se na 

sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, do Estado do Espirito Santo, a Décima 

Oitava Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência 

do Vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba 

Simonelli para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão 

sob a proteção de Deus. A presidência solicitou ao secretario, Vereador Fabiano Margon, a 

proceder à chamada dos senhores vereadores, verificando a presença da totalidade. Havendo 

quorum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos e, incontinenti, submeteu à 

discussão a ata da sessão ordinária do dia quatro de junho de dois mil e dezenove, aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo, a presidência convidou o Sr. Carlos Antônio Gastaldi, Secretário 

Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, para participar da Mesa, assentando-se à direita 

da presidência, para prestar os esclarecimentos sobre as informações solicitadas no 

Requerimento 008/2019. A presidência expôs ao secretário Municipal de Turismo, Cultura, 

Esporte e Lazer os motivos da convocação, e, em seguida, concedeu a palavra aos oradores 

inscritos para as indagações que desejassem formular, em perguntas alternadas. Vereador 

Gilmar Meireles: Sr. Presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores e secretários presentes, o 

meu boa noite a cada um de vocês. Eu gostaria de começar, senhor Secretário, com uma 

pergunta que eu vi aqui no relatório que foi encaminhado a nós, no que diz respeito ao 

demonstrativo contábil no orçamento de dois mil e dezessete, da secretaria pagando serviços 

pessoais jurídicos, no valor de cento e onze mil e dezessete reais. Só que ocorreu uma despesa 

no valor de trezentos mil oitocentos e quatro reais e setenta centavos. Então, isso é uma 

pergunta. Como se explica o aumento de duzentos e setenta e um por cento no valor previsto? 

Como não ouve despesa orçamentária, pode se dizer que a secretaria elaborou mal a despesa 

orçamentaria? Então, eu queria entender se teve um equívoco em relação a isso? Essa é a 

minha pergunta. Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Carlos 

Antônio Gastaldi: Boa noite a todos! Gilmar, essa pergunta que você fez, quem tem que 

responder é a contabilidade. Vereador Gilmar Meireles: Então, em um momento oportuno eles 

vão responder isso? Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Carlos 

Antônio Gastaldi: Respondemos certinho no ofício que mandamos a vocês. Vereador Gilmar 

Meireles: Veio respondido sim, mas eu queria saber qual o motivo, se foi um mal planejamento, 

se foi equivocado? Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Carlos 

Antônio Gastaldi: Eu acho que não foi equivocado. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite, Sr. 

Presidente, secretários presentes e colegas vereadores, meu boa noite a todos! Considerando o 

momento de crise, vossa senhoria considera os gastos da secretária adequados? Secretário 

Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Carlos Antônio Gastaldi: Você como 

vereador, tem que ver a situação de quanto é pago os valores de prefeitura, com nota fiscal e 

sem nota, você pode puxar aí, qualquer prefeitura do Espírito Santo, o preço que está correndo o 
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show “Alemão do Forró”. Vereador Claudecir Strelow: Na época, você reclamou muito sobre o 

valor. Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Carlos Antônio 

Gastaldi: Eu quero que você prove isso. Vereador Claudecir Strelow: Na época você chegou 

mandar até áudio, em whatsapp, não concordando, que dentro do município não teríamos 

prefeito, nós teríamos uma prefeita dentro da cidade. Secretário Municipal de Turismo, 

Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Carlos Antônio Gastaldi: Se você tiver o áudio eu quero, se não 

eu posso te processar. Vereador Claudecir Strelow: Justamente! Em seguida, a presidência 

concedeu a palavra à Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: Boa noite, presidente, 

secretário, vereadores, e todos os presentes, meu boa noite a todos! Na resposta do secretário, o 

valor pago da licença de localização e funcionamento provisório de emancipação da festa de dois 

mil e dezoito foi de  duzentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos, mas ouve rumores 

que o valor da barraca é acima de dois mil reais, sendo que esse é o comentário que inclusive foi 

feito por servidores municipais. Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, 

Sr. Carlos Antônio Gastaldi: Quem pode te dar informações das barracas e dos valores, seria o 

NAC, que pode estar passando para vocês. A presidência concedeu a palavra ao Vereador 

Gilmar Meireles: Senhor secretário, mais uma pergunta!  No requerimento que estava previsto 

para a secretaria no ano de dois mil e dezenove, eu não vi nada previsto aqui sobre política com 

crianças, e, com apoios voltados às Escolinhas ABC e da Vila Verde, no ano de dois mil e 

dezenove. Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Carlos Antônio 

Gastaldi: Isso, meu subsecretário vai responder. Subsecretário de Turismo, Cultura, Esporte 

e Lazer, Sr. Saulo Ramos Melotti: Boa noite! Em relação ao esporte, nós temos um projeto, 

tivemos uma licitação recentemente de um profissional bacharel em Educação Física. Então, a 

escolinha consta com oitenta crianças. Realizamos em outubro o dia das crianças, com mais ou 

menos, quinhentas crianças. Fizemos o Natal, fizemos o primeiro de maio, com a festa do 

trabalhador, com pipoca, algodão doce. Hoje, nós não dispomos  de orçamentos, e seria muito 

importante a secretaria ser olhada com bons olhos. Vereador Gilmar Meireles: O que eu 

gostaria de ver mesmo é que hoje nós estamos vendo nossas crianças ociosas, porque o lado 

mau esta aí na rua. Então, é isso que eu não quero. Eu quero política contínua, esporte, cultura e 

lazer, em modo especial, para nossas crianças. Vereador Claudecir Strelow: Como vocês 

negociam a contratação de show?  Subsecretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Sr. 

Saulo Ramos Melotti: Parte da vontade do Prefeito e seu secretariado, e ele emite sua 

proposta, e aí a gente contrata e faz o processo. Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: 

Como ocorreu a prestação de contas, e onde foi depositado o valor recolhido da festa de 

emancipação de dois mil e dezoito? Secretário  Secretário Municipal de Turismo, Cultura, 

Esporte e Lazer, Sr. Carlos Antônio Gastaldi: Essa prestação de contas foi feita pela 

secretária Sabrina aqui na câmara. Nada mais havendo a indagar ou a responder, a presidência 

agradeceu a presença de todos, em especial do Secretário Municipal de Turismo, Cultura, 

Esporte e Lazer, Sr. Carlos Antônio Gastaldi, 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: Geraldo Singer, Leonardo Cassoti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gabriel 
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Força Silvestre, Fabiano Margon, Gilmar Meireles, Renato Angelo Gastaldi, Miguel Djalma 

Salvalaio e Claudecir Strelow. 

 

 

                                                              Geraldo Singer 

Presidente 


