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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 23 DE JUNHO DE DOIS 
MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO 
SINGER. 

Aos vinte e três dias do mês de junho 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 Sexta 

Sessão Ordinária, da Quarta 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 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 dezesseis de junho de dois mil e vinte, que foi aprovada por 

unanimidade. A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente: 

Projeto de Lei nº 036/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre condução de veículo 

oficial por servidores municipais e agentes públicos do Poder Executivo, e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 037/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza a doação de bens móveis, às 

associações de agricultores e agricultoras familiares do município de São Roque do Canaã-ES, e 

dá outras providências; Requerimento nº 031/2020, de autoria do vereador Gilmar Meireles e 

outros, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe, e, incontinenti, 

adote as medidas necessárias ante as seguintes solicitações: a) Quais as ações da secretaria 

municipal de Saúde que estão sendo executadas no combate à doença da COVID-19? b) Seja 

informado a estes nobres edis o montante de todos os recursos recebidos e a receber, destinados 

ao combate da COVID-19? c) Através da lei municipal nº 934, de 16 de abril de 2020, a Câmara 

Municipal autorizou o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, no valor de 310.000,00 

(trezentos e dez mil reais), em favor do Fundo Municipal de Saúde, para enfrentamento da 

emergência de saúde pública no combate à doença da COVID-19, cujos recursos orçamentários 

para atender essa despesa serão oriundos de transferências fundo a fundo da União, do Estado do 

Espírito Santo e Poder Judiciário. Assim, requeremos seja informado, de forma detalhada, os 

valores gastos até a presente data, e em quais despesas esse recurso específico foi ou está sendo 

empregado? d) Em relação aos demais recursos recebidos por esta municipalidade, seja 

informado, de forma detalhada, os valores gastos até a presente data, e em quais despesas foram 

empregados? e) Muitos munícipes são-roquenses procuram estes edis indagando acerca da não 

realização de exames para detecção do novo coronavírus, obtendo como resposta da secretaria de 

Saúde que o município segue o protocolo do Estado. Sabedores que o município formula suas 

próprias políticas de saúde, podendo fazê-lo através de convênios, parcerias com outros entes, por 

que o município ainda não criou o seu próprio protocolo no combate à doença da COVID-19, para 

garantir o atendimento pleno de sua população?; Requerimento nº 032/2020, subscrito pelos 

vereadores Olga Maria Dala Barba Simonelli, Claudecir Strelow, Miguel Djalma Salvalaio, Fabiano 

Margon, Leonardo Casotti Peroni e Renato Angelo Gastaldi, requerendo, após deliberação do 

Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 037/2020, de autoria do 

Poder Executivo, que autoriza a doção de bens móveis às associações de agricultores e 
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agricultoras familiares do município de São Roque do Canaã-ES, e dá outras providências. 

TRIBUNA LIVRE: Não há inscritos. Em seguida, a presidência submeteu, de forma alternada, os 

Requerimentos de nºs 031/2020 e 032/2020 à discussão e posterior votação, sendo o primeiro 

aprovado por unanimidade, e o segundo aprovado por maioria, com votos favoráveis da vereadora 

Olga Maria Dala Barba Simonelli e dos vereadores Claudecir Strelow, Miguel Djalma Salvalaio, 

Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni e Renato Angelo Gastaldi, e votos contrários dos 

vereadores Gabriel Força Silvestre e Gilmar Meireles. 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, senhores vereadores! Boa noite, 

funcionários da Casa! Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria parabenizar pelo dia de 

hoje, o “Dia do Lavrador”! A economia do nosso município tem como um dos esteios a agricultura. 

Então, nada mais justo do que parabenizar essas pessoas que trabalham de sol a sol para o 

sustento de suas famílias, e para o sustento de nós que estamos aqui na cidade, e necessitamos 

dos alimentos, sem dizer da importância econômica que essa população tem para o nosso 

município. Então, fica aqui o meu parabéns aos lavradores e lavradoras do nosso município. 

Gostaria também, senhor presidente, de falar desse requerimento nº 031, trata de esclarecimentos 

sobre o que foi feito, adquirido, comprado, efetuado, realizado, no que diz respeito ao combate, à 

prevenção, e outras medidas em relação ao COVID-19. Quero parabenizar o vereador Gilmar pela 

iniciativa e dizer que ninguém aqui está afirmando que a prefeitura, a administração está agindo de 

má fé, estamos realizando aqui o nosso papel de fiscalizador do município, que é uma obrigação 

nossa, e dar satisfação à população, e fazer o nosso trabalho, que, além de legislar, é fiscalizar o 

que está acontecendo no nosso município, principalmente nesse período que está tão caótico, 

onde todas as pessoas estão com os nervos à flor da pele, angustiadas. Então, esse requerimento 

vai no sentido de buscar esclarecimentos e dar resposta à nossa população, pois ela tem o direito 

de saber o que está acontecendo no nosso município. É o que eu tinha para dizer hoje, senhor 

presidente. Meu boa noite a todos! Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, mesa diretora, 

vereadores, vereadora, colegas de trabalho dessa Casa, população que vai nos ouvir através da 

rede social, meu boa noite a todos! Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar hoje pelo 

“dia do lavrador”, uma classe de suma importância para o desenvolvimento da nossa cidade, 

principalmente nesse momento onde o lavrador está na sua propriedade garantindo o sustento 

para nós aqui na cidade. Eu sempre digo que o homem do campo tem que ser valorizado, o lugar 

do homem do campo é no campo, e nós temos que fazer de tudo para que essa pessoa ali fique. 

Senhor presidente, eu queria mais uma vez falar em relação ao COVID-19. Nas sessões passadas 

nós mencionamos alguns clamores que a sociedade nos procura, falamos que estaríamos 

providenciando um requerimento, solicitando ao Executivo algumas informações sobre indagações 

da população. Quero agradecer a cada colega vereador que prontamente assinou esse 

requerimento. Igual nosso colega vereador Gabriel falou, nós não estamos aqui dizendo que não 

fez isso, não fez aquilo, nós estamos aqui querendo saber onde está sendo empregado os 

recursos que estão chegando para a prevenção da COVID-19 no nosso município, além dos 

recursos próprios que deveriam estar sendo empregados. Então, é uma série de recursos, que a 

gente sabe que são recursos de emenda parlamentar, a gente sabe que é recurso da União que 

está chegando para essa finalidade. Então, esse requerimento é para nos informar o que está 
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ocorrendo, para que nós possamos mostrar para nossa sociedade onde está sendo empregado 

esse recurso. Porque a situação é séria, a gente vê todos os dias a população nos procurando, eu 

friso também que tenha uma fiscalização mais eficaz para a questão da aglomeração, que ainda 

está acontecendo, e se não houver a conscientização do cidadão isso vai demorar para passar. 

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 a presença 
de todos. Logo após, a presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da dispensa 
dos pareceres em relação ao Projeto de Lei nº 037/2020, que foi acatado pela maioria dos 
vereadores, com votos favoráveis da vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli e dos 

vereadores Claudecir Strelow, Miguel Djalma Salvalaio, Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni 

e Renato Angelo Gastaldi, e votos contrários dos vereadores Gabriel Força Silvestre e Gilmar 

Meireles. Logo após, submeteu à discussão e posterior votação o Projeto de Lei nº 
037/2020, que foi aprovado pela maioria dos vereadores, com votos favoráveis da vereadora 

Olga Maria Dala Barba Simonelli e dos vereadores Claudecir Strelow, Miguel Djalma Salvalaio, 

Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni e Renato Angelo Gastaldi, e votos contrários dos 

vereadores Gabriel Força Silvestre e Gilmar Meireles. 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 Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.  
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