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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 26 DE 
MAIO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 

Aos vinte e seis 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 Segunda 

Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência do 

Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dalla Barba Simonelli 

para efetuar a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, declarou 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 ordinária realizada no dia dezenove 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: Projeto de Lei nº 035/2020, de autoria do Poder 

Executivo, Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício 

financeiro de 2021, e dá outras providências; e Mensagem de Veto, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei nº 023/2020, que “dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 

419/2007 e dá outras providências”, acompanhado do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, 

de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, que “Dispõe sobre a 

manutenção do veto integral ao Projeto de Lei nº 023/2020”. A Comissão Permanente de 

Legislação, Justiça e Redação Final opinou pela Manutenção do Veto ao Projeto de Lei nº 

023/2020 e, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno Cameral, produziu o Projeto de Decreto 

Legislativo sob o nº 001/2020, propondo a manutenção do mesmo. 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, meu 

boa noite a todos! Primeiramente, senhor presidente, como sempre, eu gostaria de mencionar 

mais uma vez. A gente está sempre aqui alertando a população sobre a problemática que estamos 

passando, a questão do Covid-19. Na terça-feira passada fizemos algumas reivindicações, e ao 

mesmo tempo em que a gente pede, a gente agradece, dentre elas a questão da desinfecção, 

higienização, ou seja, eu fico contente que o Executivo começou hoje a fazer a desinfecção da rua. 

Então, isso daí a gente tem que agradecer. Tem outra questão também que foi solicitado aqui e 

que não foi feito ainda. Veio a justificativa para mim, mas eu não me conformo com aquela 

justificativa aí, em relação as barreiras sanitárias no município. Volto a dizer, o município precisa 

sim, como falei na sessão passada, nós estamos entre dois municípios em que a situação está se 

alastrando cada vez mais. Nosso município também o índice está subindo. Pode acontecer desses 

municípios fazerem um lockdown, fechar tudo, eles vão para onde comprar alguma coisa? 

Porventura, talvez viria para o nosso município. Então, a questão da barreira sanitária é importante 

sim nós termos aqui, preparar as pessoa para que façam essa questão aí. E outra coisa, senhor 

presidente, que eu gostaria de dizer também, é em relação à questão da dengue. Mais uma vez, 

eu volto a clamar que os órgãos responsáveis tomem providências em relação a essa questão. 
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Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de abordar, eu fico muito triste, eu acho que 

tem pessoas pensando que aqui tem palhaços aqui nesta Casa. Com todo o meu respeito com a 

classe circense, que é uma classe que nos traz muita alegria. Eu fiz uma postagem, senhor 

presidente, a semana passada, elogiando os equipamentos, frutos de trabalho de emendas 

parlamentares, de parceiros nossos que nós encaminhamos aqui para o município, para duas 

associações de produtores, onde aproximadamente cento e dez mil reais, desses três implementos 

que foram para lá, Associação de Produtores de Baixo Tancredinho e Associação de Produtores 

de Santa Julia. Eu agradecendo e parabenizando, porque é uma conquista minha. E um 

determinado cidadão foi lá e colocou uma observação, dizendo que o vereador estava sendo 

leviano, parabenizando uma coisa que não queria entregar, e mencionou a lei que foi votada aqui 

número 027/2020. Eu quero deixar bem claro aqui que eu vou anexar essa lei embaixo do meu 

pronunciamento para que eles saibam, inclusive, vereadores Gabriel e Jaime, vocês também 

foram citados, que não votaram também a favor da lei. Essa lei, senhor presidente, é uma lei de 

doação de bens. O vereador consegue os implementos, ele consegue recursos para construir uma 

obra, mas quem vai construir e entregar dentro da legalidade é o Executivo. Eu parabenizei os 

produtores que receberam. Agora, a forma como o Executivo entregou não cabe a mim, não cabe 

ao vereador discutir isso. Então, senhor presidente, eu vou postar esse projeto de lei junto com os 

pareceres, assinado por todos os vereadores. Lá tem os pareceres dizendo o porque eu reprovei, 

porque os vereadores Gabriel e Jaime reprovaram. Porque nós sentamos aqui, senhor presidente, 

com a Associação de Produtores de Baixo Tancredinho, do Areião, de Santa Luzia, dos Guidoni, 

inclusive tinha até representante do Sindicato dos Produtores Rurais. Nós sentamos e mostramos 

a lei que chegou, nós não podíamos votar, e eles saíram daqui cientes disso. Inclusive, com a 

presença do nosso procurador e da nossa diretora, que por sua vez, foi procuradora do município, 

que relatou, conduziu, mostrou que essa Casa não poderia aprovar essa lei que estava errada, era 

inconstitucional. Como que num momento, num período eleitoral, ano eleitoral a lei diz, a lei 

9.504/97, não se pode fazer isso! E agora dizer que o vereador está sendo leviano, de fazer uma 

coisa e fazer ao contrário, não! Eu, senhor presidente, quero dizer que cheguei aqui, e quero dizer 

também para uma pessoa que colocou lá que tem vereador se aproveitando para se reeleger, eu 

não quero isso, não! Eu falo para essa pessoa que eu nunca entrei na casa de ninguém e ofereci 

nada em troca de um voto. A única coisa que eu ofereci para eles é o meu trabalho, que aqui estou 

fazendo. E pode ficar despreocupada porque vou continuar da mesma forma. Agora, se o Gilmar 

não for reeleito, se eu for candidato, eu não tenho preocupação nenhuma, porque eu vou sair de 

cabeça erguida; o meu dever eu fiz aqui nesta Casa. Agora, não venha com gracinha para o meu 

lado em rede social, pessoas que nunca estiveram aqui nesta Casa, nunca estiveram aqui para 

apreciar, para saber o que está sendo votado. Mas isso muito me estranha, é porque é ano 

eleitoral, né? Em outubro nós temos eleições? Muitas pessoas que só ficaram na sua zona de 

conforto, vereador Jaime, hoje está aparecendo na rede social para querer denegrir a minha 

imagem e dos demais colegas. Mas isso eu não aceito, senhor presidente! Então, eu fiquei muito 

chateado e aqui vai a minha fala de repúdio, e eu vou postar a lei e os pareceres assinados por 

todos os vereadores. Que não poderia votar essa lei, sentamos com os presidentes das 

associações. Isso para mim é um desabafo. Não ia falar isso, mas me provocaram nas redes 

sociais, as pessoas vão entender que o Gilmar está fazendo coisa errada, eu não preciso disso, eu 
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estou no final do meu mandato, cheguei aqui honestamente, com emendas para os meus 

produtores, essas associações de produtores, uma delas eu participei antes de ser vereador, 

ajudei a formar ela. Hoje eles tem secador, máquina de pilar, mas nunca com segundas intenções. 

A única intenção que eu tive é que eles melhorem as condições de vida deles lá. É isso, senhor 

presidente! Boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite, senhor presidente, 

senhores vereadores, funcionários da Casa! Senhor presidente, eu queria fazer, na verdade eu fui 

abordado hoje por pessoas que residem na região de São Francisco, Misterioso, e queixaram de 

uma ponte daquela região, onde está causando riscos para as pessoas que transitam de carro. 

Pode acontecer um acidente a qualquer momento, se não tomar as medidas, e consertar aquela 

ponte. Eu não pude ir até lá, mas pelas fotos que me mandaram, parece que fica próximo à 

unidade de saúde que instalaram lá em cima. No que diz respeito à votação, vereador Gilmar, eu 

observei aqui, e não quero entrar na polêmica, até porque, vereador Gilmar, e senhores 

vereadores, as pessoas que estão ali querendo ridicularizar vereador, desqualificar vereador, não 

suportam uma pesquisa simples no Tribunal de Justiça do Estado. Está lá o nome, cheio de 

processos, cheio de problemas na justiça, coisa que eu, eu tenho certeza que se for buscar meu 

nome, não vai encontrar processo. Então, eu vou me manter a isso aqui, porque num futuro 

próximo a gente pode pautar essas questões aqui e desmascarar muita gente nesse município. 

Então, quanto a essas pessoas, eu não me preocupo e até te oriento vereador a não entrar em 

discussão com eles, porque são pessoas que, não se chuta cachorro morto. No que diz respeito à 

votação, eu respeito todos os vereadores, a forma como votaram, não estou aqui para criticar 

ninguém, gosto de todos vocês, todos são companheiros, independente de política, de eleições, 

quero manter essa normalidade no trato com todos os vereadores. Só que eu tenho que relatar 

aqui o que ocorreu, antes da votação, alguns meses antes, tivemos uma reunião aqui com 

aproximadamente quinze pessoas representando associações, onde se tratou dessa questão e o 

procurador, senhor Claudio, mais a diretora da Casa, a senhora Ana Marta, que não podemos 

esquecer, tem uma história de trabalho no município de São Roque do Canaã, na área jurídica da 

prefeitura, nos orientou perante as pessoas que estavam aqui, os produtores, a não aprovar a 

matéria, porque além de ser uma atitude de improbidade, poderia prejudicar os produtores, eles 

podiam vir a perder os bens no futuro se viesse a ter uma ação de improbidade e 

inconstitucionalidade, porque a justificativa é que é ano eleitoral, e em ano eleitoral não pode fazer 

doação, o que ficou muito bem entendido aqui. Pelo que eu percebi no dia, todos os vereadores 

concordaram e depois mudaram de ideia. Eu respeito isso. A questão de mudar de ideia, isso a 

gente vai ter que avaliar, porque logo depois disso, chegou um projeto de lei aqui na Casa, que 

inclusive não necessitou de tramitar nas comissões, inclusive, diferente das outras associações 

que ficou meses aí parado, parado que eu digo, nas comissões tramitando, foi jogado em caráter 

de urgência, e me causou estranheza isso. Por que isso? Será que alguma influência externa, 

alguém de fora que fez isso? Será que essa associação tem representantes nela que são 

melhores que das outras associações? Por que para essa associação foi em caráter de urgência e 

para as outras associações teve que seguir os ritos de tramitação normais? São questões que a 

gente vai ter que esmiuçar futuramente. Então, essa é minha fala, eu quero reforçar mais uma vez 

com os senhores vereadores, eu não tenho nada contra nenhum de vocês, de como os senhores 

votaram, embora tinha um acordo, acordo entre aspas, tinha um entendimento de como deveria 
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votar. Mas é isso, basicamente era isso que eu tinha para falar essa noite, senhor presidente. Eu 

agradeço o espaço aqui concedido e uma boa noite a todos! Vereador Geraldo Singer: Sobre os 

projetos que desceram, vereador Gabriel, de acordo com o que o prefeito manda, nós colocamos 

em votação, eu, como presidente não prendo nada. Foi votado aquele do secador e das máquinas, 

que o Gilmar e você conseguiram, e depois o prefeito mandou o outro na última hora e colocamos 

para votação. Vereador Gabriel Força Silvestre: Só para uma questão de ordem, senhor 

presidente, só para ficar registrado, é que eu não participei da sessão, porque eu estava de 

atestado, mas pelo que eu fiquei sabendo, não desceu em caráter de urgência, mas foi 

estabelecida a urgência aqui na Câmara, não pela prefeitura. Era só esse o questionamento. 

Vereador Geraldo Singer: Foi colocado logo para votação para adiantar, desceram quase todos 

juntos. 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 de todos os vereadores. Logo após, a 

presidência submeteu o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, que dispõe sobre manutenção 

do veto integral ao Projeto de Lei nº 023/2020, que dispõe sobre alterações da Lei nº 419/2007, e 

dá outras providências, à discussão e posterior votação nominal, sendo aprovado por todos os 

nobres vereadores. 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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