CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017. PRESIDÊNCIA
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos vinte e um 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 Terceira Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta
Legislatura, sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência iniciou
saudando a todos os presentes e convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli,
para efetuar um trecho bíblico. Na sequência a Presidência convidou o Secretário Municipal
de Saúde, Orley Amaral Cardoso para compor a Mesa Diretora. A Presidência solicitou ao
Secretário que fosse feita a chamada dos Senhores Vereadores, ocasião em que se
verificou a ausência do Vereador Fabiano Margon, e havendo quórum a Presidência deu
início aos trabalhos legislativos. A Presidência colocou em discussão a ata da sessão
ordinária realizada na data de quatorze de fevereiro de dois mil e dezessete, sendo
aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, a Presidência solicitou ao
Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Indicação 002/2017, de autoria
do Vereador Gilmar Meireles, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São
Roque do Canaã/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:
1- A pavimentação asfáltica da Rua Miguel Ângelo Piontkovsky até a Praça Bela Vista, no
Bairro Nossa Senhora das Graças; e 2- A construção de um muro de arrimo na ladeira da
Rua Miguel Ângelo Piontkovsky com a Rua Antonio Gil Veloso. Indicação nº 003/2017, de
autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal de São Roque do Canaã/ES, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Meio
Ambiente: 1- A construção de um viveiro de mudas de árvores nativas para reflorestamento
de áreas degradadas para atender a todos os proprietários de imóveis rurais, e de árvores
frutíferas. Indicação nº 004/2017, de autoria do Vereador Claudecir Strelow, INDICA ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã/ES, por intermédio de
sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: 1- Que o Poder Executivo adote as
providências necessárias junto à empresa responsável pela construção da ponte que liga
Agrovila a Tancredinho, localizada no entrocamento que dá acesso às comunidades de
Tancredo e Tancredinho, Zona Rural, Município de São Roque do Canaã/ES, para que a
mesma providencie a colocação das juntas de dilatação na referida ponte e outros serviços
que se fazem necessários para a conclusão desta obra. Indicação nº 005/2017, de autoria
do Vereador Geraldo Singer, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São
Roque do Canaã/ES, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico: 1- A manutenção/limpeza de carreadores de café nas propriedades agrícolas do
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Município de São Roque do Canaã/ES. Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna
livre, na forma regimental, a Presidência passou a palavra ao Inscrito, Sr. Adeuzir FerreiraAssunto: Ginásio de Esportes “José Regattieri” e Rádio Comunitária Alternativa FM. Quero
cumprimentar o Presidente Jaime Salvalaio, o Vice Presidente Geraldo Singer, demais
vereadores, Senhores Secretários aqui presentes e a população. O que me trás aqui hoje
gente e me preocupa muito é que nós falamos que temos um ginásio de esportes. Será que
nós temos um ginásio de esportes? Vocês Senhores Vereadores, conhecem o ginásio de
esportes que nós temos? E suas condições pra falar que é um ginásio? Porque lá temos o
centro de apoio, onde eu falo com muito orgulho que tive dois filhos que ali frequentaram. E
hoje, como mandar um filho ai num ginásio que está caindo aos pedaços? E desde 2013
que essa situação vem se arrastando, eu vinha aqui e criticava que nada foi feito e continuo
criticando. Porque não paramos o ginásio para fazemos uma reforma? Mesmo sabendo que
passamos por um momento muito difícil no Estado e usando de bom senso alguma coisa dá
pra fazer. Não adianta eu chegar aqui para falar que nós temos um projeto para reformar o
ginásio, pois não tem! Peço aos vereadores um minuto para conhecerem o ginásio, que
para mim não é um ginásio, e sim a metade de um ginásio. Então os Senhores Vereadores,
avaliem e passem para os Secretários e depois para o Prefeito, antes que o pior possa
acontecer. Peço novamente aos vereadores, para analisar e me dar um laudo que aquilo
tem condições de usar. Busquem um responsável que saiba dar um laudo e me passem que
eu vou botar no bolso e se acontecer alguma coisa eu tenho como usar. Com relação a
Rádio, eu estava aqui em uma sessão da gestão passada em que eles pediram uma ajuda
de mil e quinhentos reais para manter a rádio e foi a provado. Eu não sei quanto a Prefeitura
está pagando e cabe a vocês Vereadores saberem qual é o valor. Nós tínhamos uma
campanha de vacinação que começou ser anunciada agora, e se nós temos as sessões
toda terça-feira porque o locutor não transmite para o povo? Se nós pagamos nossos
impostos, nós devíamos ter um serviço de melhor qualidade. Deveria ter melhor divulgação
dos trabalhos dos Vereadores e todas as Secretarias Municipais, pois os cidadãos tem o
direito de acompanhar os trabalhos dos órgãos públicos. Agradeço a todos, muito obrigado!
A Presidência parabenizou o inscrito pela iniciativa, e na sequência passou a palavra ao Sr.
Secretário Municipal de Saúde, Orley Amaral Cardoso: Boa Noite a Todos! Eu gostaria de
fazer um panorama sobre a febre amarela, nós estivemos em Colatina hoje juntamente com
os Secretários e representantes do Estado e também já havíamos reunidos com os agentes
de saúde do Município. Como eu disse na sessão anterior aqui, nós recebemos cem por
cento de vacina e mais vinte de incremento num total de treze mil e seiscentas doses de
vacinas e até hoje, dia vinte de fevereiro, nós vacinamos oito mil e setecentas pessoas aqui
no Município. Nós temos um sistema que alimentamos diariamente essas vacinas e doses
aplicadas, e ainda, temos um total de três mil e dez doses estocadas, ou seja, muitas
pessoas ainda não foram vacinadas. A minha preocupação se relaciona com as pessoas
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que deveriam tomar a vacina e por decisão própria resistem em se imunizar. Eu reforço que
como cidadãos, temos que fazer essa força tarefa juntamente com os agentes de saúde,
para irem nessas famílias acerca de se informarem sobre os motivos que não puderam ou
não quiseram se vacinar, para que futuramente tenhamos respaldo mediante esses casos. É
importante socializar essas informações e sermos transparentes, pois o Estado nos cobra
diariamente e temos que repassar para a população. Importante que todas as lideranças e
membros da sociedade façam essa divulgação, que nós ainda temos quantidade de vacinas
para alcançar nossa meta, pois se trata de uma doença letal. Outra questão que eu coloco
aqui é sobre o transporte sanitário. Nós temos quatro equipes de saúde da família e um
veículo para cada equipe de uso exclusivo para cada médico do PSF. Sendo as equipes de
Agrovila, São Jacinto, Sede e da Vila Verde, e temos o transporte TFD (transporte fora
domicílio) que é Vitória além de outros, temos um micro-ônibus e um carro que era do
administrativo que está voltado para viagens a Vitória. Com a responsabilidade fiscal sobre
reduzir custos, é importante dizer que sobre o transporte sanitário, o micro-ônibus e esse
outro veículo, nós não podemos incluir, pois deixaria de assistir o paciente que necessita
dessas consultas fora do Município e que são demandas gigantescas. Importante saber que
seguindo o princípio da isonomia, devemos ter respeito com relação ao sistema que
dispomos no Município em relação aos agendamentos e cabe a todos nós respeitar esses
direitos e igualdades. Por isso é importante aproveitar esse espaço e estar repassando para
vocês essas informações, muito obrigado! A Presidência franqueou a palavra aos Senhores
Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, Senhores
Secretários, Senhora Vereadora, Senhoras e Senhores aqui presentes, o meu boa noite!
Quero iniciar falando da indicação sobre a manta asfáltica. Sabemos dos problemas
enfrentados no período de chuva e as infiltrações. Eu solicito de imediato esse asfalto e logo
em seguida eu menciono a construção do muro de arrimo diante do Secretário de Obras que
aqui se faz presente. Na gestão passada nós participamos e sabemos que existe um projeto
da construção desse muro de arrimo e está no Governo do Estado, e peço encarecidamente
Senhor Presidente, e demais Vereadores para conversar com o Excelentíssimo Prefeito
sobre agilizarmos essa manta asfáltica e esse muro de arrimo na Rua Antonio Gil Veloso,
porque sabemos que no período chuvoso devemos ter prevenção pois sabemos da
calamidade ocorrida em dois mil e treze que afetou a Rua Antonio Gil Veloso e o Bairro
Nossa Senhora das Graças. Essa obra colegas Vereadores, tem que ser feita pois esse
asfalto vai minimizar os impactos decorrentes das chuvas, e a construção do muro de arrimo
vem com o ensejo para que não desça tudo quando começar a chover. Sabendo da
responsabilidade e integridade do nosso Prefeito juntamente com o grupo de Secretários,
pedimos que olhem com carinho essa indicação diante da realidade para que não sejamos
surpreendidos no período chuvoso. Quero parabenizar o Secretário Orley pelas informações
tão importantes sobre a conscientização da febre amarela. Quero também dizer da
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importância sobre as indicações dos colegas Vereadores Gabriel e Geraldo e também a
demanda solicitada do Vereador Claudecir que é louvável. A Presidência manteve
franqueada a palavra aos Vereadores. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite a todos!
Quero dizer sobre a indicação da ponte dos agricultores e agradecer ao Secretário Municipal
de Meio Ambiente André Barcellos, que há quinze dias estivemos visitando a nossa região.
Em relação à gestão passada, ela deixou a desejar na questão da agricultura. Então como
Vereador e com a ajuda dos demais colegas Vereadores juntamente com o Prefeito, cobrar
que a nossa agricultura está muito esquecida. São Roque do Canaã depende demais da
agricultura, pois cinquenta ou sessenta por cento dos empregos do Município é mantida pela
agricultura. Nos quatro anos do meu mandato vou cobrar muito na área da agricultura, muito
obrigado. Na sequência a Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores
Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Primeiramente agradeço
ao Presidente Miguel, ao nosso amigo Claudio que está me auxiliando muito e a todos os
Vereadores aqui. Parabenizo a iniciativa dos Vereadores Claudecir Strelow e Geraldo Singer
pelo empenho e auxílio ao pequeno produtor no que tange ao acesso e ao escoamento das
produções, e acredito que com a nova gestão essas questões serão resolvidas. Parabenizo
ao Vereador Gilmar pelo zelo, apreço e carinho com sua Comunidade. Eu gostaria de
esclarecer que minha indicação visa estimular o reflorestamento e auxiliar os pequenos
produtores fornecendo e incentivando diversidades e culturas. Quando eu falo de fazer
mudas de árvores frutíferas, é para diversificar a cultura do pequeno agricultor, que tendo
acesso a outras formas e técnicas poderá auxiliar na sua renda. Um passo maior, é ver com
o Secretário de Meio Ambiente e o Secretário de Obras se há possibilidades de realizar um
acordo com os pequenos produtores. Poderia ser proposto como forma de incentivo, trocar
horas de máquinas e em contrapartida o agricultor o reflorestamento. Tudo dentro da
legalidade e se tem que partir do Executivo. Nessa questão do Meio Ambiente era isso que
eu queria tratar. Gostaria de comunicar a todos, que eu solicitei ao Setor Jurídico da Câmara
a formulação de um requerimento, solicitando o percentual das perdas salarial que nós
funcionários públicos tivemos nesses últimos anos. Eu dei mais um trabalho para o Doutor
Claudio para estar formulando, e se possível, estar encaminhando para Câmara para ser
apreciado e gostaria de estar contando com os votos de todos os Vereadores, que é só um
pedido de informação mesmo. Quero agradecer novamente a todos, boa noite! A
Presidência manteve franqueada a palavra aos Vereadores. A Presidência informou que não
haverá sessão na próxima terça-feira por ocasião do feriado de carnaval. Que conforme o
Regimento sempre no próximo dia útil a gente tem a nossa sessão ordinária, e também na
próxima quarta-feira o Prefeito Decreta ponto facultativo, sendo assim, a nossa sessão
ordinária será realizada na próxima quinta-feira às dezoito horas, como manda nosso
Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença de
todos, encerrando a presente sessão ordinária. Para constar, eu, Gabriel Força Silvestre,
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______________________, 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, Renato Angelo Gastaldi, Leonardo
Casotti Peroni, Claudecir Strelow, Gilmar Meireles e Olga Maria Dala Barba Simonelli.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.

Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000 Tel.: (27) 3729 – 1117
Home Page: www.camarasrc.es.gov.br E-mail: contato@camarasrc.es.gov.br CNPJ 01.639.869/0001-43

