CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017. PRESIDÊNCIA
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas,
realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito
Santo, a Primeira Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta
Legislatura, sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. Havendo número legal,
a presidência deu início aos trabalhos legislativos. Em nome da Mesa Diretora desejou as
boas vindas a todos os vereadores e vereadora. A presidência rogou a Deus para que se
inicie a nova jornada com determinação e disposição para trabalhar em defesa do povo sãoroquense e pelo pregresso do Município de São Roque do Canaã. Diante da crise
institucional e financeira instalada no País, que afeta diretamente os Estados e Munícipios
brasileiros, sabemos que a empreitada vai ser dura, mas são nesses momentos que é
preciso se agigantar e unir forças para busca do bem comum. Eu peço o empenho e
dedicação de todos os meus pares na condução do Legislativo Municipal, pois esta casa é
palco das principais demandas da população deste Munícipio. Ressalto que a Câmara de
vereadores é um espaço para se debater ideias e projetos, como objetivo principal de
contribuir para o desenvolvimento da Cidade. Por isso, o Legislativo Municipal está de
portas abertas aos parlamentares eleitos, assim como para os eleitores, e deseja que a
Legislatura 2017-2020 seja de sucesso e crescimento, asseverou a presidência.
Continuando os trabalhos legislativos, a presidência solicitou ao secretário fosse feita a
chamada dos senhores vereadores, ocasião em que se verificou a sua totalidade. Logo
após, convidou o vereador Gilmar Meirelles para efetuar a leitura de um trecho bíblico,
declarando, em seguida, aberta a sessão sob a proteção de Deus. Na sequência a
Presidência convidou à mesa as autoridades presentes, a saber: Secretária Municipal de
Assistência Social, Maria Ester Roldi, Secretário Municipal de Saúde, Orley Amaral Cardoso
e o Vice-Prefeito Municipal, Adilson Braz Broseghini. A Presidência agradeceu a presença
dos demais Secretários Municipais presentes nesta sessão. A Presidência solicitou ao nobre
secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores. Em seguida, a presidência
solicitou ao secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Ofício nº 004/2017
SMDE, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando ao presidente
desta Casa o uso do recinto da Câmara (PLENÁRIO) desta casa de Leis para uma reunião
de caráter interno, no dia 09 de Fevereiro de 2017, às 08 horas da manhã; Requerimento nº
001/2017, de autoria dos vereadores Gilmar Meireles, Fabiano Margon, Geraldo Singer,
Miguel Djalma Salvalaio, Renato Angelo Gastaldi, Claudecir Strelow, Gabriel Força Silvestre,
Leonardo Casotti Peroni e Olga Maria Dala Barba Simonelli, Requerendo ao Presidente
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desta casa seja encaminhado à Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) –
Chefia do Polo de Santa Teresa- ES, Sr. Antônio da Silva Ferreira, as seguintes solicitações:
Que o ilustre Chefe da CESAN – Polo de Santa Teresa – ES se digne a comparecer à
Câmara Municipal de São Roque do Canaã-ES, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar do recebimento deste expediente, em uma de nossas sessões ordinárias, que
acontece nas quatro primeiras terças-feiras de cada mês, no Plenário da Câmara, sito à Rua
Lourenço Roldi, nº 88, Bairro São Roquinho, São Roque do Canaã-ES, para prestar os
seguintes esclarecimentos: - Quais as medidas que estão sendo tomadas para o regular
abastecimento de água no Município de São Roque do Canaã? – Porque a água que está
chegando a nossas torneiras está barrento-amarelada? A Presidência submeteu o
requerimento nº 001/2017 à discussão e posterior votação, sendo aprovado pelos

senhores vereadores. Em seguida, a presidência submeteu à deliberação do plenário,
nos termos regimentais, acerca da solicitação do uso do plenário da câmara para
reunião de caráter interno da secretaria municipal de desenvolvimento econômico no
dia 09/02/2017, às 08h00min, nos termos do Ofício nº 004/2017, sendo aprovada
pelos senhores vereadores. Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, na
forma regimental, a presidência passa a palavra ao inscrito, Sr. Júlio José Priori, assunto:
Apresentação do Grupo de Acompanhamento dos Trabalhos dos Poderes Executivo e
Legislativo: Boa Noite a todos! Peço a DEUS que ilumine todos vereadores aqui presentes,
começo de trabalho que tudo vai dar certo, eu sou Júlio José Priori, cidadão são roquense, e
usando dos meus direitos de munícipe aqui estou usando meus direitos desta casa para
dois motivos, primeiro motivo, é o povo de são roque do Canaã, quero que todas as pessoas
vivam num lugar bom, vivam num lugar onde seus direitos sejam respeitados, o segundo
motivo, para fazer acontecer o primeiro nós cidadãos, nós como povo enquanto população,
temos que participar da nossa política. Só quando nós começarmos a fazer a nossa parte, a
parte que eu digo é os vereadores que aqui estão, vice-prefeito, prefeito, secretários e
subsecretários. Então, eu venho aqui pedir pra gente estar formando um grupo de apoio ao
Legislativo e Executivo. Eu Júlio, como eu participei da ultima campanha política seria
antiético da minha parte se eu chegasse aqui hoje com um grupo já formado, mesmo que
eu, outras pessoas lá fora tem se reunido com esse intuito, eu não poderia chegar aqui hoje
com duas, três, quatro ou dez pessoas, então eu venho pedir, venho convidar os vereadores
que aqui estão, os amigos pra gente começar a convidar as pessoas da nossa sociedade
para participar ativamente das sessões na câmara de vereadores. Temos aqui no nosso
município pessoas com conhecimento, formação muito importantes, com formação na área
jurídica, financeira, técnica, administrativa, as opiniões, as idéias dessas pessoas serão
muito importantes nas análises das pautas de votação. Uma sugestão minha, para tentar
trazer pessoas ligadas a APAE, Ao Centro de Apoio, ACADAMA, Projeto ECO, Radio
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Comunitária, Terceira Idade melhor idade, ABC, Professores, Lideranças Religiosas e
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, além de empresários da cidade. Nós temos que ter
ajuda dessas pessoas, quando eu disse APAE e Centro de Apoio nós temos que fazer de
tudo para ajudá-los, elas cuidam das nossas crianças que serão o que nós somos hoje, os
adultos, daqui a uns anos. O projeto ECO e a ACADAMA são responsáveis por uma coisa
muito importante que é o trabalho com o meio ambiente o trabalho com a água, a formação
deste grupo será a aproximação do grupo politico e cidadão consequentemente tornando a
população participativa. O Sr. Júlio José Priori ressaltou que; além do assunto referente à
água que já havia sido apresentado pela secretária geral das sessões no expediente, o
mesmo abordou a questão da febre amarela e a segurança pública mediante alguns fatos
que aconteceram recentemente no município, o mesmo agradeceu a oportunidade e
novamente objetivou o intuito da formação do grupo. A Presidência parabenizou o inscrito
pela iniciativa e na sequência franqueou a palavra aos vereadores. Vereador Gilmar
Meireles: Cumprimento a presidência e os demais presentes e inicio falando do
requerimento com agradecimento pela aprovação do mesmo por ser um “clamor” da
sociedade dos últimos momentos que a gente vê a nossa água, a forma que ela vem
chegando às nossas residências, muitas vezes eu e a maioria de vocês já entramos em
contato com a CESAN e a gente sempre ouve, a gente está regularizando, não vai
acontecer, mas as coisas permanecem e esse requerimento tem o intuito de chamar o
representante dessa entidade que aqui é concessora que presta serviço pra nós no
abastecimento de água pra fazer o esclarecimento porque isso ocorre e qual é o projeto que
eles têm no momento de escassez de água que vamos passar e estamos passando e o que
eles estão fazendo com os equipamentos de 40 anos atrás, porque até hoje nada foi feito
nesse sentido. Sendo assim, essa casa de leis, juntamente com a sociedade, exige
esclarecimentos. Outra questão também, Sr. Presidente, em relação ao Of. Nº 004/2017
solicitando o plenário, eu acho que a maioria de vocês aqui devem saber, o meu local de
trabalho agora é aqui, fui eleito e estou trabalhando todos os dias como vereador e a nossa
casa de leis ainda não tem um espaço para cada vereador, mas eu estou utilizando desse
espaço aqui, dessa cadeira para fazer todos os dias os atendimentos aos munícipes que
aqui estão. Sendo assim, o Oficio deveria ter sido levado à discussão pois o espaço físico é
destinado exclusivamente aos vereadores, sabemos que o executivo tem necessidade mas
poderiam usar outros espaços pois eu não tenho outro espaço e neste dia eu vou ter que
me ausentar e não vou poder estar trabalhando aqui, exercendo, então peço aos nove
vereadores revessem essa questão e entrasse em discussão, não é que eu quero dizer que
não pode mas aqui é o lugar onde trabalho e atendo meus munícipes, que quando nós
tivermos nosso local a gente pode estar usando o plenário, onde eu vou ficar neste dia?
Pois trabalho de sete às onze e meio dia às quatro da tarde. Então peço que revejam essa
questão, Legislativo é uma coisa e Executivo são outros poderes totalmente diferentes.
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Então, temos que fazer a nossa parte e reforço que estou diariamente na Câmara Municipal
atendendo a todos nos horários de expediente, muito obrigado! A Presidência apresentou ao
vereador Gilmar Meireles que o regimento interno no seu Artigo 44 fala que são atribuições
do plenário dentre outras as seguintes, vou falar só do inciso oitavo que ele fala “autorizar
para utilização do recinto da Câmara para fins estranhos para sua finalidade e quando for do
interesse público”, e manteve franqueada a palavra aos demais vereadores. Vereador
Gabriel Força Silvestre: Boa Noite a todos! Gostaria de cumprimentar a mesa diretora na
figura do Senhor Presidente, Miguel Salvalaio, Vice-Presidente, Geraldo Singer, Segundo
Secretario, Fabiano Margon e todos os vereadores presentes, aos funcionários da casa e ao
publico aqui presente, que cumprindo com seus deveres de cidadãos o que é de enorme
importância para a sociedade. Hoje vivemos em um clima de terror no Estado, noticiários e
redes sociais a todo o momento trazendo tragédias em nosso Estado. Tudo gerado por falta
de segurança desencadeada após a paralisação da policia militar. Destaco o descaso que
esta categoria há anos vem sofrendo. Gostaria de alertar a atual gestão que o funcionalismo
público municipal também se encontra em tal situação, sem reajuste há dois anos, sendo
que o último foi de nove por cento concedido em dois mil e quatorze. Os funcionários hoje
vivem sufocados e alguns endividados pelo baixo poder de compra acarretado pela inflação.
Nesse sentido reafirmo o alerta a gestão municipal, para que não ocorram aqui situações
semelhantes as que estão acontecendo no funcionalismo estadual. Assumo aqui, diante de
vocês, o meu compromisso e a disposição de uma luta incansável e incessante na
valorização e nas conquistas de direitos do funcionalismo publico municipal. Peço a Gestão
sendo representado pelos secretários, vice-prefeito, o Rubens infelizmente não está aqui,
não estou fazendo papel de uma posição inconsequente, estou aqui relatando uma
realidade no nosso município hoje. O vereador ressaltou sobre os direitos dos servidores. A
Presidência passou a palavra a secretária municipal de Assistência Social, Ester Roldi.
secretária municipal de Assistência Social, Ester Roldi: Senhor Presidente desta casa
de leis, demais componentes da mesa e a todos aqui presentes, boa noite! A secretária
citando o Salmo 118 deu inicio a sua fala: Hoje é motivo de agradecimento por estarmos
aqui enquanto cidadãos, quanto representantes do serviço publico objetivamos o mesmo
ideal que é o bem estar do nosso município, devemos nos colocar a serviço, pois
representamos um município inteiro e com base na leitura bíblica peçamos a todos os
vereadores, todos munícipes que possamos abraçar com hombridade todas as ações que
são de nossa competência e tenho certeza que com muito trabalho, muita fé, muita ação,
nós vamos fazer deste município um lugar melhor para nossas crianças, para o nosso povo.
E esse é o nosso desejo que possamos colocar em primeiro lugar o bem estar de toda
população. A secretária municipal parabenizou o Sr. Júlio José Priori pela iniciativa de
implantar um grupo de acompanhamento dos trabalhos no município e disse que em reunião
no Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo foi definido que perante a lei até abril
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todos os municípios devem estar com o portal da transparência cem por cento, e vamos
trabalhar para que isso aconteça. A Presidência passou a palavra ao secretário municipal de
Saúde, Orley. secretário municipal de Saúde, Orley Amaral Cardoso: Boa Noite a todos!
Queria cumprimentar o presidente da casa, os vereadores, colegas de trabalho e todos os
presentes nesta casa de leis. Refletindo a questão da febre amarela, todos sabem que
nesse mês de janeiro iniciamos uma campanha para cortar o ciclo de transmissão dessa
doença e o Município de São Roque, como demais municípios foi afetado e nós tivemos boa
receptividade da população e o mais importante é que conseguimos cem por cento da
vacina mais vinte por cento de incremento do governo estadual e nós temos hoje oitenta por
cento da população vacinada, fatos que as filas já diminuíram razoavelmente, as unidades
de saúde do interior onde nós demos o início onde preconiza protocolo da febre amarela. Eu
queria passar pra vocês esse parecer das pessoas que não se vacinaram, das pessoas que
tem menos de dez anos e não tomou a vacina, que busquem a sala de imunização do
pronto atendimento. O nosso município tem uma pessoa que deu diagnóstico positivo da
doença e temos animais que foram recolhidos que ainda falta o diagnóstico, então é uma
questão de saúde publica que não depende somente da secretaria, mas também de toda
população para intervir e assim evitar um mal maior. Queria aproveitar e solicitar cada um
de nós moradores que a gente reflita a informação pela gravidade da proliferação da doença
e também os cuidados com nossas casas e também agradeço a compreensão das pessoas,
pois no inicio teve filas inevitáveis, pela falta de planejamento, mas mesmo assim tivemos
bom êxito nos resultados. Sendo assim, agradeço pelo espaço concedido nessa casa de
leis. A presidência agradeceu os esclarecimentos e passou a palavra ao excelentíssimo
vice-prefeito Adilson Braz Broseghini. Vice-Prefeito Adilson Braz Broseghini:
Cumprimentar o presidente da casa Miguel e na pessoa dele cumprimentar todos os
vereadores, senhoras e senhores presentes, ex-vereador Leo Lani, boa noite!, ao grupo que
o Júlio colocou é importante a população está interagida, hoje o município de São Roque
sem muita precisão deve estar no quadragésimo oitavo lugar no portal de transparência e
vamos chegar aos cem por cento e esse é interesse maior da administração e a fiscalização
da população é muito valida e a gente fica feliz em ser cobrado pra podermos fazer um
trabalho melhor e também se tivesse esse grupo como o Júlio disse, muitas coisas que
aconteceram não teriam acontecido, ele falou alguma coisa sobre a segurança, eu acho que
alguém comentou aqui, muitos rumores na verdade que acontecem, ontem a tarde o
município viveu um momento desesperador e a gente trouxe umas pessoas para estar
guarnecendo o posto de saúde, que a gente não podia deixar a unidade desassistida com
esse surto da febre amarela. Temos um planejamento de cada secretario estar fazendo um
apanhado das secretarias e da forma que a gente chegou à administração como foi feito a
equipe de transição e passar pra população como foi hoje algumas coisas que a gente
encontrou e não vai passar pras redes sociais, é melhor fazer um apanhado e uma matéria
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para esclarecimento da população da forma que a gente encontrou e da forma como se
encontra hoje, por hora é só presidente, obrigado e uma boa noite a todos! A presidência
disse que: O espaço vocês viram como funciona na câmara, alguém que veio aqui pela
primeira vez, para usar a tribuna é necessário se inscrever e qualquer cidadão pode se
inscrever pra colocar o assunto, mas tem que identificar e tem direito a falar durante dez
minutos e a sessão é sempre nas quatro primeiras terça-feira e a inscrição é até na segunda
feira no horário de expediente. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu aos
funcionários da casa e a presença de todos, encerrando a presente sessão. Para constar,
eu, Gabriel Força Silvestre, ______________________, Secretário, extraí, lavrei e assino a
presente ata junto com o Senhor Presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes
vereadores: Miguel Djalma Salvalaio, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Fabiano
Margon, Renato Angelo Gastaldi, Leonardo Casotti Peroni, Claudecir Strelow, Gilmar
Meireles e Olga Maria Dala Barba Simonelli.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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