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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 

REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 05 DE MAIO DE 

DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 

GERALDO SINGER. 

Aos cinco dias do mês de maio 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 Nona Sessão Ordinária, 

da Quarta Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência do Vereador Geraldo 

Singer. A presidência convidou o Vereador Miguel Djalma Salvalaio 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 à discussão a ata da sessão 

extraordinária realizada no dia quinze de abril de dois mil e vinte, que foi aprovada 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 027/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza a 

doação de máquina agrícolas às associações de agricultores e agricultoras familiares do Município 

de São Roque do Canaã, e dá outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, 

Justiça e Redação Final opinou por sua rejeição; A Comissão Permanente de Finanças e 

Orçamento opinou por sua rejeição.  Of. Nº 162/2020 GP/PMSRC, comunicando ao Presidente 

desta Egrégia Casa Legislativa, o VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria da 

Mesa Diretora, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 419/2007, e dá outras providências. 

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, senhores e senhoras que estão me ouvindo pela rede social, boa noite!  

Senhor presidente, o que nos trouxe a essa tribuna hoje é falarmos um pouco, fazermos uma 

reivindicação com relação a essa grande pandemia que está passando em nosso país e no 

mundo, e, de modo especial, no município de São Roque do Canaã. Nós somos diariamente 

procurados como vereador. Com relação ao município de São Roque do Canaã gostaria, senhor 

presidente, que por parte dos órgãos fiscalizadores, por parte do Executivo, que fizesse um 

trabalho mais constante, uma fiscalização eficaz, no que diz respeito à questão de aglomeração. 

Muitas reclamações em determinados locais de aglomerações de pessoas, estabelecimentos, 

onde não estão ocorrendo o uso de máscaras, estabelecimentos que não estão seguindo esses 

critérios. Então, se existe um decreto, que o Executivo faça que esse decreto seja cumprido. 

Infelizmente, temos que ser rígidos porque nós não queremos aqui, vereador Gabriel, que a 

economia do município pare, que empresas sejam fechadas. Não queremos manter o comércio 

fechado, mas se não houver uma fiscalização mais rígida, isso vai acontecer. Vi em “A Tribuna” 

hoje que o governo do estado, se continuar se alastrando em Vitória, vai fechar tudo. Então, hoje, 

senhor presidente, nós temos três casos no nosso município. Por que a semana retrasada eu fiz 

uma solicitação de barreiras sanitárias no município, em muitos municípios já estão tendo, em 

Marilândia, Itaguaçu, Santa Teresa. Então, está na hora do Executivo se pronunciar, a população 
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às vezes, fica sem saber o que fazer, sem uma direção. Então, senhor presidente, está na hora de 

sermos mais rígidos, pensando no amanhã, porque a sociedade tá clamando isso. E outra coisa, 

senhor presidente, eu quero falar também, a questão da dengue. Nós temos inúmeros casos de 

dengue no município de São Roque do Canaã, está se alastrando pelo município, todos os bairros 

têm. Cadê a fiscalização, nós temos muitos lotes baldios, lotes com mato, sujos. Nós temos fiscal. 

Cadê o fiscal que tem responsabilidade disso? Vamos fazer um levantamento de quais são esses 

lotes e comunicar o proprietário. Não adianta os agentes passarem, passar com o fumacê, e esses 

lotes continuarem sujos. Cadê a fiscalização? Então, hoje a sociedade está clamando. Já recebi 

ligação de Colatina, a equipe de Colatina, em meio de tantos casos que estão indo para lá. Então, 

cadê o plano de ação em relação a isso daí? Vereador Cacau, nós temos que nos preocupar com 

essa questão, coronavírus está aí, mas temos a dengue que também mata, temos idosos em casa. 

Então, é isso, presidente, a gente clama isso daí, que nosso Executivo olhe com mais carinho essa 

situação. Vamos nos pronunciar, vamos cobrar o que está se fazendo. Uma boa noite a todos! 

Vereador Geraldo Singer: O que você falou, vereador Gilmar, é realmente a verdade. Nós já 

fizemos todos os trabalhos, o presidente da câmara tem o mesmo poder que vocês, nós já fizemos 

de tudo, cobramos do prefeito e das secretarias, hoje não podemos fazer mais nada. Quem tem 

que fazer é o prefeito. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos os presentes! A razão 

de eu estar usando a tribuna hoje é para falar que, há mais de um mês atrás, eu fiz e publiquei um 

vídeo, alertando sobre a dengue no município, que ia ficar insustentável, e está ficando 

insustentável. Primeiro atingiu os bairros Sítio Recreio e Vila Espanhola. Agora, já está 

caminhando para Cinco Casinhas, São Roquinho. Temos que intensificar o combate ao vetor, que 

é a única forma de prevenir a dengue. Em relação ao covid-19, nós já estamos exaustos, mas 

temos medidas que devem ser realizadas. Uma delas são as barreiras sanitárias no município. 

Não tô dizendo que tem que proibir as pessoas de virem para cá não! As pessoas podem vir, mas 

tem que ser avaliado o quadro clínico para poder estar transitando. Se ela tiver com algum 

problema, vai ser encaminhada para alguma referência onde ela vai estar sendo avaliada, e, se for 

o caso, vai ser notificada. Hoje eu fico feliz em estar aqui, porque semana passada nós tivemos a 

notícia que o plano de carreira do magistério foi protocolado na Casa. Há um tempo atrás eu vim 

aqui e cobrei, foi uma questão um pouco polêmica, nós queríamos aprovar o projeto, e não sei 

porque cargas d’água fizeram uma postagem em rede social, em nome da prefeitura municipal me 

criticando. Mas eu espero, senhor presidente, que estejamos o mais rápido possível votando esse 

projeto, que é muito importante para o nosso município. Se a gente pensa em educação de 

qualidade para nossos filhos, nós temos que valorizar o trabalho dessas pessoas que são o esteio 

da educação. É isso, boa noite a todos! Vereador Geraldo Singer: O projeto, vereador Gabriel, já 

está sendo analisado e vai para votação assim que tiver tudo certinho. 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. Logo após, a presidência submeteu o Parecer da 

Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, contrário à aprovação do Projeto 

de Lei nº 027/2020, à discussão. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, em relação ao 

projeto de lei, primeiro eu gostaria de parabenizar o jurídico dessa Casa, por todos os esclarecimentos 
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no decorrer do projeto pelas comissões. Meu parecer é contra e espero que os demais pares também 

aprovem esse parecer. Vereador Gabriel, a preocupação de alguns vereadores é a de que os produtores 

vão falar se nós vamos reprovar um projeto de lei para doar máquinas para eles. É simples, explicamos o 

motivo certo para eles porque vai ser reprovado. Como não queríamos, senhor presidente, de fazer essa 

entrega? Gostaria de agradecer nesse momento ao Euclério Sampaio que doou três máquinas. Mas eu 

não posso fazer uma entrega que fere os princípios constitucionais. Doação, gente! O Executivo manda 

um projeto de lei pra cá, ano eleitoral, um projeto de lei para doar essas máquinas para uma associação. 

Isso é inconstitucional, senhor presidente! Vereador Jaime, como um vereador vai fazer um projeto de lei 

para doar em período eleitoral? Isso é compra de votos! Espero que tenha outras associações 

contempladas que não estiveram aqui conosco e vão ouvir esse áudio. Porque é fácil falar que os 

vereadores estão indo contra. Eu não quero aqui, senhor presidente, é estar indo contra a legislação. Meu 

clamor é para que os produtores que não recebam esses implementos através de doação, para depois 

não ser penalizado judicialmente. Aí eu quero saber quem vai lá ajudar ele, quando tiver uma ação judicial 

e perder esse bem, vai ter que responder criminalmente. Então, eu clamo aos nossos pares que rejeitem 

esse projeto! Talvez haja algum que aprove. O que eu digo aos produtores, que alguns já estão à parte, 

que nós não podemos fazer isso. Mas nós temos implementos, vereadores, que chegaram o ano 

passado, porque não se fez público, transparente, porque essa doação não foi feita naquele momento? É 

esta a pergunta que esse vereador faz. Então, tem uma forma que ele pode doar aqui, ele pode doar, mas 

não jogue essa responsabilidade para cima de nós, fazer um projeto de lei para doar. Doação em ano 

eleitoral é crime, nobres colegas vereadores! Meu boa noite a todos! Continuando, a presidência 

submeteu o Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, contrário à 

aprovação do Projeto de Lei nº 027/2020, à votação, sendo o mesmo rejeitado com votos contrários dos 

vereadores Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dalla Barba 

Simonelli e Renato Angelo Gastadi, e votos favoráveis dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Gilmar 

Meireles e Miguel Djalma Salvalaio. A presidência submeteu o Parecer da Comissão Permanente de 

Finanças e Orçamento, contrário à aprovação do Projeto de Lei nº 027/2020, à discussão e posterior 

votação, sendo o mesmo rejeitado com votos contrários dos vereadores Claudecir Strelow, Fabiano 

Margon, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dalla Barba Simonelli e Renato Angelo Gastadi, e votos 

favoráveis dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles e Miguel Djalma Salvalaio. Em 

seguida, a presidência submeteu o Projeto de Lei nº 027/2020 à discussão e posterior votação, sendo o 

mesmo aprovado com votos favoráveis dos vereadores Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Leonardo 

Casotti Peroni, Olga Maria Dalla Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi, e votos contrários dos 

vereadores Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles e Miguel Djalma Salvalaio. 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 Dalla Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.  
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