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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 20 

DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO 

VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos vinte dias do mês de outubro 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 Trigésima Primeira 

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 treze de outubro de dois mil e vinte, que foi aprovada por 

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

Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 045/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre 

alteração da Lei Municipal nº 406/2007. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 

Redação Final opinou por sua rejeição. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opinou 

por sua rejeição. Projeto de Lei nº 046/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre 

alteração da Lei Municipal nº 911/2019. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 

Redação Final opinou por sua aprovação. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 

opinou por sua aprovação. TRIBUNA LIVRE: Suspenso em virtude da publicação dos Atos da 

Mesa Diretora de nºs. 001/2020 e 04/2020. Prosseguindo os trabalhos legislativos, a presidência 

franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Silvestre: Boa noite, senhor 

presidente, vereadores, vereadora, funcionários da Casa, Márcia que está presente! Estou aqui, 

senhor presidente, primeiramente para parabenizar o senhor pela reforma da câmara municipal. 

Por ter gasto menos de cinco mil para reformar toda a câmara, e dizer que em outros mandatos 

isso seria muito diferente. Seria gasto dinheiro em um valor muito maior, para fazer menos coisas. 

E aproveitando isso, senhor presidente, eu quero entrar em um outro assunto, queria parabenizá-

lo, e, em segundo, entrar em um outro assunto. Eu estou andando, fazendo algumas visitas, 

nessas visitas estão me questionando e me indagando sobre a minha religiosidade, dizendo que 

eu sou ateu, que eu não acredito em Deus, que eu sou o “anticristo”. Eu queria dizer, nobres 

vereadores, que eu fui batizado na igreja de Nossa Senhora do Brasil, foi lá que eu fiz minha 

primeira comunhão. O vereador Fabiano Margon esteve comigo na casa da minha catequista, 

onde nós conversamos muito sobre o assunto, dizer que minha filha faz catequese, eu estimulo ela 

a ir na igreja. Só que eu não me escondo atrás de igreja, atrás de religião, eu não sou o Gabriel lá 

na igreja e, quando eu viro as costas, eu sou outro Gabriel, que faz safadeza, que faz bandidagem. 

Sabe por que estão falando isso de mim, senhor Geraldo? Porque não podem falar que eu sou 

bandido, que eu sou corrupto, que eu sou caloteiro. Gabriel Silvestre é homem íntegro, homem de 

família. Então, eu queria dizer e mandar um recado para essas pessoas, para o povo de São 

Roque do Canaã. Povo de São Roque do Canaã, analisem bem quem são essas pessoas que 

estão me caluniando, olhem bem o histórico de vida de cada um deles, o que eles já fizeram no 



� 

 

 

 
 

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  

passado, o que eles andam fazendo, qual é o compromisso deles com o povo de São Roque do 

Canaã? Queria dizer também a essas pessoas, vamos vir aqui, vamos debater projetos para São 

Roque do Canaã, e não ficar na calúnia e difamação, nessa política rasteira e baixa. Quem faz 

isso, nobres vereadores Claudecir, Gilmar, Léo, Salvalaio, Renato, é gente que não tem proposta 

para o município, que vive de calúnia, difamação, fazendo esse tipo de joguinho, jogo baixo, 

querendo colocar a opinião pública contra a gente. Então, fica aqui, senhor Geraldo, a minha 

manifestação e repúdio a esse tipo de ação que está sendo feito contra mim, e mais uma vez, 

meus parabéns ao senhor por ter feito uma reforma decente nessa câmara municipal, por um valor 

tão reduzido, o que me dizem que em outras legislaturas era bem diferente. Meu boa noite a todos! 

Vereador Geraldo Singer: Na verdade, vereador Gabriel, hoje é só a gente trabalhar honesto, que 

as coisas andam. Teve presidentes passados aí que compraram tinta e que gastaram bem mais do 

que eu gastei, compraram as piores tintas, e eu comprei as melhores, eu não, quem comprou foi a 

Renata e a Ana Marta, compramos as melhores tintas, por isso ficou uma câmara decente, com 

um preço que não foi zerado, mas em vista do passado, foi com muito menos dinheiro. Em 

seguida, 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, de forma alternada, os pareceres da 
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, e da Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento, ambos contrários à aprovação do Projeto de Lei nº 
045/2020, à discussão e posterior votação, sendo os pareceres aprovados por 
unanimidade. Em seguida, a presidência submeteu o Projeto de Lei nº 045/2020 à 
discussão e posterior votação, sendo o mesmo rejeitado por unanimidade. Prosseguindo, a 
presidência submeteu o Projeto de Lei nº 046/2020 à discussão e posterior votação, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade. 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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