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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 

SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 

DIA 17 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 

realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito Santo, a 

Quadragésima Terceira 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. Prosseguindo, a presidência solicitou ao secretário, Sr. Fabiano 

Margon, a proceder à chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da totalidade. 

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

submeteu, de forma alternada, à discussão a ata da sessão ordinária, e a ata da sessão 

extraordinária, ambas realizadas no dia dez de dezembro de dois mil e dezenove, que foram 

aprovadas pelos senhores vereadores. A presidência solicitou ao nobre secretário para efetuar a 

leitura do Expediente e da Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 050/2019, de autoria do 

Poder Executivo, Dispõe sobre alterações nas Leis Municipais nº 287/04, 406/07, 407/07, 418/07, 

419/07, 563/09 e 564/09, e dá outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, 

Justiça e Redação Final opinou por sua aprovação, com a Emenda Supressiva nº 001/2019, 

Emenda Supressiva nº 002/2019, e Emenda Modificativa nº 010/2019. A Comissão Permanente de 

Finanças e Orçamento opinou por sua aprovação, com a Emenda Supressiva nº 001/2019, 

Emenda Supressiva nº 002/2019, e Emenda Modificativa nº 010/2019; Projeto de Lei nº 058/2019, 

de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre o direito à estabilidade financeira dos servidores 

públicos de provimento efetivo do município de São Roque do Canaã-ES. A Comissão 

Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opinou por sua aprovação, com a Emenda 

Modificativa nº 009/2019. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opinou por sua 

aprovação, com a Emenda Modificativa nº 009/2019. 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: 

Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadora, colegas de trabalho desta 

Casa, secretários que se fazem aqui presentes, funcionários da nossa municipalidade, senhores e 

senhoras, meu boa noite! Senhor presidente, o que me trouxe aqui hoje nesta tribuna, eu quero 

abordar um assunto e, às vezes, a gente fica até chateado. As pessoas nos procuram e nos 

mostram uns prints, tem umas conversas, e eu quero deixar bem claro para a população que está 

aqui, a população que vai ouvir isso através das redes sociais, que a minha fala é uma fala 

transparente aqui nesta tribuna. Qualquer pessoa pode ouvi-la. Eu não tenho lado político. Eu não 

tenho lado A, nem B, nem C. O meu lado é o lado do povo. Por que eu estou dizendo isso, senhor 

presidente? Tem pessoas oportunistas, que o ano que vem é um ano eleitoral, e já começam 

querendo denegrir a imagem de vereador desta Casa, dizendo que vereador não é profissão. Eu 

considero uma profissão. Uma profissão, um compromisso que eu assumi com o meu povo. 

Assumi um compromisso de ficar aqui quatro anos trabalhando. Trabalhando, atender a minha 
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população, apreciando os projetos de lei que aqui chegam, dando uma palavra de conforto a quem 

vir me procurar. Tem que saber qual é o verdadeiro papel do representante público que está aqui 

dentro. Eu sou digno de cada centavo que eu ganho aqui, como vereador, e o dia que eu sair 

daqui, no dia trinta e um do doze de dois mil e vinte, eu tenho convicção que ninguém vai falar que 

eu ganhei dinheiro à toa aqui não. Então, eu prezo a essas pessoas que estão falando, se 

autocrescer em cima de vereadores aqui, que repense. Às vezes, a pessoa tem telhado de vidro. 

Presta bem atenção, antes de jogar uma pedra. Então, era isso que eu queria falar, dessa tristeza 

que a gente fica. A gente abre mão de certas coisas para servir o nosso povo, e ainda a gente tem 

que ouvir isso. Então, fica aqui essa minha lamentação. Nesse momento, o vereador Gabriel Força 

Silvestre solicitou um aparte ao vereador Gilmar Meireles, sendo-lhe concedido: Vereador Gabriel 

Força Silvestre: Diante de sua fala, eu me recordo de uma frase de um filósofo, que dizia o 

seguinte: “Por traz de um moralista exacerbado, existe sempre um vigarista”. Então, muitas vezes, 

as pessoas utilizam de discursos que o povo quer ouvir, mas no fundo fazem tudo o contrário. Na 

frente é uma coisa. São os famosos sepulcros caiados. Então, eu parabenizo pela fala do senhor, 

em defesa dos vereadores desta Casa. Retornando a sua fala o Vereador Gilmar Meireles: Eu 

também quero terminar a minha fala, com a frase de um cidadão que esteve aqui comigo, esta 

semana. Eu agradeço a frase, e vou levá-la no decorrer da minha vida. “Se um louco te ofender, 

deixa ele seguir o seu caminho, que a sua própria loucura o levará a perdição”. Meu boa noite a 

todos! 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 totalidade. Em seguida, a presidência 

submeteu a Emenda Supressiva nº 001/2019, ao Projeto de Lei nº 050/2019 à discussão, e 

posterior votação, sendo aprovada com votos favoráveis dos vereadores Fabiano Margon, Olga 

Maria Dala Barba Simonelli, Gilmar Meireles, Claudecir Strelow e Geraldo Singer, e votos 

contrários dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma 

Salvalaio e Renato Angelo Gastaldi. A presidência submeteu a Emenda Supressiva nº 002/2019, 

ao Projeto de Lei nº 050/2019 à discussão, e posterior votação, sendo aprovada com votos 

favoráveis dos vereadores Fabiano Margon, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gilmar Meireles, 

Claudecir Strelow e Geraldo Singer, e votos contrários dos vereadores Gabriel Força Silvestre, 

Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio e Renato Angelo Gastaldi. A presidência 

submeteu a Emenda Modificativa nº 010/2019, ao Projeto de Lei nº 050/2019 à discussão e 

posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidência submeteu o 

Projeto de Lei nº 050/2019, com as emendas Supressivas de nºs 001/2019 e 002/2019, e a 

emenda Modificativa nº 010/2019 à discussão, e posterior votação, sendo aprovado por 

unanimidade. A presidência submeteu a Emenda Modificativa nº 009/2019, ao Projeto de Lei nº 

058/2019 à discussão, e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. Por fim, a 

presidência submeteu o Projeto de Lei nº 058/2019, com a emenda Modificativa nº 009/2019 à 

discussão, e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a presente 

sessão, a presidência convidou os nobres pares para uma sessão extraordinária. 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 
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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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