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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 19 DE 
MAIO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 

Aos dezenove 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 Décima Primeira 

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 de todos. Havendo quórum, a presidência 

declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da 

sessão ordinária realizada no dia doze de maio de dois mil e vinte, que foi aprovada pelos 

senhores vereadores. A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do 

Expediente e da Pauta da Ordem do Dia: Requerimento nº 024/2020, de autoria do vereador 

Geraldo Singer, Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que realize, em caráter de 

urgência, estudo de viabilidade financeira para a criação de abono salarial aos servidores públicos 

da saúde, em razão dos riscos que estes profissionais estão se expondo ao combate da epidemia 

do novo coronavírus (COVID-19). TRIBUNA LIVRE: Não há inscritos. Em seguida a presidência 

submeteu à discussão e posterior votação o Requerimento nº 024/2020, sendo o mesmo aprovado 

por todos os senhores vereadores. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, 

na forma regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador 

Gabriel Força Silvestre: Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da 

Casa! Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo requerimento 

que o senhor realizou, no sentido de valorizar os profissionais de saúde, reconhecer esses 

profissionais que hoje estão na linha de frente do combate ao Covid-19, eu queria parabenizar o 

senhor por essa atitude por reconhecimento aos profissionais de saúde do nosso município. Em 

segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de tratar aqui de um assunto que me deixou muito 

feliz essa semana. Eu tive uma notícia, acho que a maioria aqui teve, do início da reforma do 

Ginásio de Esportes “José Regattieri”. Foi um recurso de trezentos mil reais que em dois mil e 

dezoito, numa articulação minha com a deputada Luzia Toledo, conseguimos este recurso junto a 

SESPORT. Porque no início do meu mandato eu presenciei que aquele ginásio não tinha mais 

condições de ser usado pela população, estava impróprio para o uso, gerava risco para quem ia lá. 

Então, eu destinei o meu mandato, a estar lutando para conseguir esse recurso para poder estar 

trazendo esse benefício para o nosso município. Eu tenho fé de acabar o meu mandato, agora 

final desse ano, com meio milhão em investimentos aqui em São Roque do Canaã. Foram 

trezentos mil de um acordo com a deputado Luzia Toledo. Por isso, Gilmar, é importante a gente 

honrar os compromissos que a gente faz, eu sei que você teve compromisso com o Da Vitória, 

com outro deputado estadual, eu tive com o Givaldo, que nos proporcionou uma ambulância, semi-  

UTI móvel. A Luzia Toledo, além da reforma do ginásio, que ela intercedeu junto a SESPORT, ela 

era base do governo Paulo Hartung, também enviou duas emendas: Uma de trinta mil, outra de 

vinte mil para a educação e para a aquisição de equipamentos para a área da saúde. Então, eu 



� 

 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi,  nº 88,  São Roquinho,  São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000    Tel: (27)  3 729 1117   

Home Page: www.camarasrc.es.gov.br  E-mail:contato@camarasrc.es.gov.br  CNPJ 01.639.869/0001-43  

quero terminar o meu mandato sabendo que eu contribuí para o meu município, deixei minha 

marca no município e que eu pude honrar meu mandato fazendo algo de útil para a população 

são-roquense. Então, eu não posso deixar de agradecer à deputada Luzia Toledo, a ex-deputada, 

na época o assessor dela o Glauber Roldi, o Alemão, que me ajudou muito nesse sentido. Então, 

hoje eu estou muito feliz em saber que esse ano vai se concretizar essa reforma, as crianças, os 

jovens poderão ter acesso a esse ginásio para jogar futebol, vôlei e praticar outras atividades 

esportivas. Então, fico mais uma vez muito satisfeito de estar terminando meu mandato com uma 

realização que vai marcar a vida das pessoas de São Roque do Canaã. O que eu tinha para dizer 

hoje era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos! Vereador Gilmar Meireles: Senhor 

presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, colegas de trabalho dessa Casa, meu 

boa noite a todos! Eu também quero parabenizá-lo, senhor presidente, pelo requerimento com 

relação da possibilidade de auxílio para os funcionários que estão trabalhando na linha de frente 

com o Covid-19 é de suma importância. E tratando desse assunto, eu, mais uma vez, subo nessa 

tribuna, senhor presidente, para passar um pouco da preocupação que temos com relação a essa 

situação que o mundo, nosso país, nosso Estado e nosso município estão passando com relação à 

questão do Covid-19. Nos preocupa, senhor presidente, como foi dito agora à tarde, conversando 

aqui com os colegas, vossa excelência também, nosso município está no meio de dois municípios 

que a situação está se alastrando cada vez mais. Hoje e ontem já são dois casos que surgiram 

aqui no município de São Roque do Canaã. O nosso hospital de referência, senhores vereadores, 

vereador Gabriel, é o Silvio Avidos, e já estão superlotadas as UTIs. Não temos mais UTI pelo que 

eu estava vendo hoje. Então, isso muito nos preocupa, presidente, a população nos procura por 

situações que vem acontecendo no município. Então, eu peço aqui, ia até fazer um requerimento, 

mas eu espero que esse áudio, essa minha fala chegue aos nossos representantes, à equipe do 

executivo, à equipe que está de frente, equipe de fiscalização do município. Uma questão que nos 

preocupa, que a população nos procura, é com relação a essas feiras livres que estão ocorrendo. 

Muitas pessoas de outros municípios estão vindo e comercializando e, muitas das vezes, esses 

comerciantes que ali estão não estão com máscara. Está faltando uma fiscalização mais rígida no 

que diz respeito a isso naquela localidade. Nós temos alguns distritos, distrito de Agrovila, distrito 

de São Jacinto, eles nos procuram para estarmos fazendo algo que leve em consideração isso aí. 

Chegar lá e conscientizar esse feirante para que coloque luvas, máscara, enfim, que esteja 

equipado para que não transmita ao cidadão que ali vai. E também, senhor presidente, talvez seria 

até uma questão de desinfecção das ruas, igual alguns municípios estão fazendo, isso acho que 

também é viável nosso município estar fazendo. Então, isso muito nos preocupa, e eu não me 

canso de estar vindo aqui, nas terças-feiras, nas sessões para transmitir para nossa sociedade 

para cobrar que esteja uma fiscalização mais rígida dentro do município. E também aproveitando a 

fala do vereador Gabriel, em relação à conquista, eu parabenizo Gabriel, porque o Legislativo e o 

Executivo não trabalham sozinhos, eles precisam dos parceiros para auxiliar no município, que são 

os deputados, os senadores, que enviam recursos para o município. Eu gostaria também de 

agradecer, a gente vem aqui para cobrar, mas eu gostaria de agradecer o Executivo, uma das 

reivindicações que foram feitas no início do meu mandato. Tivemos algumas reuniões, vereador 

Cacau, na comunidade do Sítio Recreio, nas unidades habitacionais, ouvindo algumas 

reivindicações daquela comunidade, dentre elas é a questão da iluminação pública do bairro São 
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Roquinho até o Sítio Recreio, que foi concluída. Então, nós temos que agradecer ao Executivo por 

atender essa demanda. Outra demanda daquela mesma comunidade é uma academia popular, 

cujo recurso é de uma emenda parlamentar de um parceiro nosso. Quero agradecer também ao 

Euclério Sampaio, que muito nos ajuda aqui no município, o recurso já estava na conta desde o 

início do ano, e agora eu fiquei feliz que agora, dia sete, foi publicada a licitação, senhor 

presidente, a licitação daquela academia lá. Então é isso, nós temos que cobrar, nós temos sim 

que fazer os requerimentos quando a sociedade nos procura, isso não é brincadeira, às vezes 

alguns colegas falam: Ah! Mas não vão atender! Vão atender sim, porque o pedido que o vereador 

faz para o Executivo é o pedido que a comunidade o procura para fazer. Então, na medida do 

possível, no momento oportuno, ele tem que sair, porque é o clamor da sociedade que paga seus 

impostos e tem que ter resposta do pedido do representante dele. Meu boa noite a todos! 

Vereador Geraldo Singer: Falando um pouquinho desse requerimento que todos os senhores 

vereadores aprovaram, isso é mais do que obrigação! Você Gabriel, é funcionário do posto, você 

sabe como é. A situação está começando a crescer em São Roque, o Covid-19. Então, agora o 

prefeito vai analisar esse requerimento com carinho para ver se tem como dar um pouco mais de 

valor para esses funcionários. 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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