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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 
08 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 
Aos oito dias do mês de dezembro 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 Oitava 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 os vereadores. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os 
trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão ordinária 
realizada no dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte, que foi aprovada por unanimidade. 
A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente: Ofício 
03520/2020-2, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, encaminhando, nos 
termos do art. 129 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, cópia do Parecer Prévio TC-
00083/2020, do Parecer do Ministério Público de Contas 1702/2020, da Instrução Técnica 
Conclusiva 1721/2020, da Instrução Técnica de Inicial 944/2019 e do Relatório Técnico 
873/2019, prolatados no Processo TC nº 8710/2019, que trata de Prestação de Contas 
Anual da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, relativa ao exercício de 2018. 
TRIBUNA LIVRE: Suspenso em virtude da publicação dos Atos da Mesa Diretora de nºs. 
001/2020 e 004/2020. Em seguida, a presidência franqueou a palavra aos senhores 
vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, mesa diretora, colegas 
vereadores, colegas de trabalho desta Casa, meu boa noite! Senhor Presidente, mais uma 
vez subo a esta tribuna para relatar a preocupação com relação ao índice de aumento da 
covid-19 em nosso município. Muitas pessoas podem estar falando que eu sou enjoado por 
estar aqui todas as terças-feiras abordando essa questão, podem me chamar de enjoado, 
mas eu não vou descansar enquanto nós não conseguirmos mostrar a sociedade que eles 
tem que fazer o papel deles. É muito triste, senhor presidente, colegas vereadores, a gente 
ver aglomerações, pessoas deixando a desejar. O contágio acontece justamente neste 
momento, aglomeração. Quem é o maior prejudicado com relação a isso daí? Às vezes, são 
as pessoas que estão em casa, nossos pais, seus avós, e levam o vírus para dentro de 
casa. E o que a gente vê? Óbito! Então, senhor presidente, eu vi uma reportagem hoje que 
nós estamos no pico, o momento de contágio é agora. Mais de oitocentos casos de pessoas 
em UTI no Estado. Não é questão de casos que estão em casa, são casos que já foram para 
a UTI. Então, eu acho que a população está levando na brincadeira, mas isso não é 
brincadeira! Se for necessário sair de casa, tudo bem, mas saia com todos os equipamentos 
de segurança, máscara, álcool em gel, mas se não for necessário, não saia, vamos ficar em 
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casa. Enquanto não surgir a vacina, temos que ter cautela em relação à aglomeração, à 
questão do contato. Então, é isso senhor presidente, eu estou aqui mais uma vez, não tenho 
vergonha, enquanto tiver essa situação, eu vou estar aqui clamando e pedindo ajuda à 
nossa população para evitar qualquer tipo de aglomeração. Vamos ter cuidado com a nossa 
vida e a vida das pessoas que estão em casa nos esperando. Meu boa noite a todos! 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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