CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 02 DE MAIO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos dois dias do mês de maio 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 décima
terceira Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a
Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu a todos saudando os
colegas Vereadores, Vereadora, os funcionários da casa, os funcionários da Prefeitura presentes
e demais representantes do Município de São Roque do Canaã, sejam todos bem vindos! Na
sequência, a Presidência convidou a Vereador Fabiano Margon para efetuar a leitura de um
trecho bíblico invocando a proteção de Deus. A Presidência solicitou ao Nobre Secretário que
fosse feita a chamada dos Senhores Vereadores e havendo quórum declarou abertos os
trabalhos legislativos. Na sequência, a Presidência colocou em discussão a ata da sessão
ordinária realizada em vinte e cinco de abril 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: Pauta da Sessão Ordinária do dia 02 de maio de 2017; Projeto de Lei n.º
008 /2017, de autoria do Vereador, Gilmar Meireles, Denomina a Rua Da Vitória, via pública que
especifica localizada no Bairro Vila Espanhola. As Comissões Permanentes de Legislação,
Justiça e Redação Final; Projeto de Lei n.º 009 /2017, de autoria do Vereadores, Renato Ângelo
Gastaldi, Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni, Geraldo Singer, Claudecir Strelow, Miguel
Dijalma Salvalaio, Denomina a Rua Rondineli Bonatto, via pública que especifica localizada no
Bairro São Roquinho. As Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final;
Projeto de Lei nº 015/2017, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Poder Executivo Municipal
de São Roque do Canaã/ES a Abertura de Crédito Especial e da outras providências. Projeto de
Lei nº 016//2017, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a Obrigatoriedade da Prévia
Inspeção e Fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Âmbito do Município de São Roque
do Canaã e dá outras providências. - Indicação nº 033/2017, de autoria dos Vereadores Miguel
Djalma Salvalaio, Geraldo Singer, Fabiano Margon, Gilmar Meireles, Olga Maria Dala Barba
Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Claudecir Strelow, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo
Gastaldi, INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por
intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a Construção de redutor e
velocidade, tipo lombada, na Rua João Vago, bairro Centro, neste Município, em frente à Creche
Municipal “Tia Neida”, e que seja indicado corretamente o obstáculo com placas e sinalização de
solo para correta orientação dos motoristas; Indicação nº 34/2017, de autoria dos Vereadores,
Renato Ângelo Gastaldi, Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni, Geraldo Singer, Claudecir
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Strelow, Miguel Dijalma Salvalaio, INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São
Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a
Reforma instalação de corrimões na Ponte sobre o Rio Santa Maria do Doce, na Comunidade de
São Dalmácio, Zona Rural, localizada nas imediações do Cemitério local, neste Município.
Indicação nº 037/2017, de autoria dos Vereadores, Renato Angelo Gastaldi, Miguel Djalma
Salvalaio, Geraldo Singer, Fabiano Margon, Cluadecir Strelow, Leonardo Casotti Peroni,
INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio
de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a Construção de uma quadra
Poliesportiva no Bairro Francisco Torezani, neste Município; Indicação nº 038/2017, de autoria do
Vereador Gabriel Força Silvestre, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São
Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a
Contratação de um Engenheiro Agrônomo para atuar junto à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, na elaboração de Projetos para a construção de barragens, em
atendimento aos Produtores rurais deste Município; Requerimento nº 009/2017, de autoria o
Vereador Gabriel Força Silvestre, requerendo ao Presidente desta Casa, após deliberação do
plenário, seja requerido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ao Departamento de
Estradas de Rodagem (DER-ES) a instalação de Redutores Eletrônicos de Velocidade - VER ou
Lombadas eletrônicas, nas seguintes localidades do Município de São Roque do Canaã: 01 (uma)
na Rua Atílio Dalla Bernardina, no Bairro Centro, em frente à Igreja Católica de São Roque; 02
(duas) na Avenida Catarina Guidoni Volpi, nos seguintes locais: 01 (uma) no Bairro São Bento,
nas proximidades da entrada e saída de veículos da Oficina Mecânica Auto Sales; 01 (uma) no
Bairro Vila Verde, em frente à Igreja Católica de Nossa Senhora Aparecida; e 01 (uma) na
Rodovia ES 080, no Bairro Francisco Torezani, em frente à Igreja Católica de Nossa Senhora
Aparecida; Requerimento nº 010/2017, de autoria dos vereadores Geraldo Singer, Fabiano
Margon, Gilmar Meireles, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Claudecir
Strelow, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi, Requerem a Vossa Excelência, após
deliberação do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial dos Projetos de Lei nºs
015/2017 e 016/2017, ambos de autoria do Poder Executivo. Na sequência a Presidência
submeteu em discussão e posterior votação o requerimento nº 009/2017, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida a Presidência submeteu em discussão e posterior votação o
requerimento nº 010/2017, sendo aprovado por unanimidade. Havendo Orador inscrito para fazer
uso da Tribuna Livre, na forma regimental, a Presidência passou à palavra ao primeiro inscrito,
Senhor Roberto Carlos Silvestre: Assunto: Reforma Trabalhista. Boa noite a todos!
Cumprimentar a mesa na pessoa do Presidente Miguel e todos os presentes. Alguns dias atrás eu
estive aqui para falar um pouco da reforma da previdência e foi um momento único aqui para São
Roque e daqui fizemos outros eventos e reuniões e a gente evoluiu muito nesse assunto. Há uns
dias atrás houve uma greve geral no País e poucos entenderam o que era aquela greve, passei
por várias entidades onde haviam empregados e me perguntavam o que estava acontecendo. Eu
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disse que eles saberiam daqui a um ano aproximadamente. Disse que saberiam quando seus
direitos seriam caçados devido a CLT estar sendo desmanchada e sei que muitos a consideram
caduca, velha, por ser um documento da década de trinta (30), quarenta (40). Os documentos se
reformam ouvindo as duas partes! Eu no meu Sindicato represento a categoria do assalariado
rural e todos direitos que os patrões criticam não são negociados pelo empregado e nem pelo
patrão, más sim com os dois juntos. A gente tem as chamadas convenções coletivas de trabalho
em que cada um leva sua proposta e a que prevalece é a que vem do diálogo entre as duas
partes. Nenhuma situação que decorre entre empregado e empregador no campo vem de
qualquer modo e sim de uma ação coletiva e com essa reforma trabalhista isso irá acabar. Ouvi
um Deputado dizer que o País só vai crescer com esta reforma trabalhista porque o patrão está
com medo de contratar funcionário. Eu estou aqui para defender sim! Sou contra a reforma
trabalhista! A não ser que ela venha com um diálogo entre o trabalhador e o empresário, ai sim
sou favorável! A reforma já passou pela bancada federal e agora vai para o senado e infeliz do
empregado se esta Lei passar. Tenho aqui uma frase de uma filósofa russa americana Ayn Rand
e é fugitiva da revolução russa e chegou nos Estados Unidos na metade da década de mil
novecentos e vinte (1920) e diz o seguinte “quando você perceber que pra produzir, você precisa
obter autorização de quem não produz nada!” Isso está acontecendo no nosso País! Quando
comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens más com favores e percebem que
muitos ficam ricos pelo suborno e influência e as Leis não nos protegem, pelo contrario, eles que
são protegidos. Basta olhar o Congresso Lei e mais Leis, corruptos e mais corruptos, condenados
com crimes e mais crimes e não conseguimos prender eles. Eles fazem as Leis, o foro
privilegiado e abusam de autoridade. Quando você perceber que a corrupção é recompensada e
a honestidade se converte em sacrifício, ou seja, ser honesto é um sacrifício então poderá afirmar
sem temor de errar que a sociedade está condenada! Eu vou ler agora o nome dos pilantras e
sou filiado no partido de um deste aqui e amanhã mesmo pedirei a minha desfiliação. Quem votou
a favor da reforma Evair de Melo, Lélo Coimbra, Paulo Foletto, Marcos Vicente e Norma Ayube,
estes do nosso Estado. Contra a reforma Carlos Manatto do Solidariedade, Jorge Silva do PHS,
Givaldo Vieira do PT, Helder Salomão do PT e Sérgio Vidigal do PDT, estes foram contra a
reforma. Vamos prestar atenção desde agora que dois mil e dezoito (2018) está ai e temos que
ficar de olho neles. Vamos fazer faixas, pôster e pregar por ai afora o nome deles todos e no ano
que vem a gente lembrar que estes caras estão contra a gente. Cada um tem a sua opinião e me
desculpem, a minha é essa! Agora vou ler aqui treze (13) pontos que mexerão na sua vida pra
pior: demissão coletiva, agora os empregadores podem demitir todo mundo da sua empresa e
contratar outras pessoas por menores salários e benefícios sem nenhuma multa; trabalho
temporário para sempre, o patrão vai poder contratar por hora durante toda sua vida sem
garantias, por exemplo: bares, restaurantes e indústrias poderão te chamar para trabalhar
temporariamente quando quiser e você não terá seu emprego e seu salário fixo garantido; hora
extra, a CLT prevê jornada de oito (8) horas por dia e agora ao invés de pagar horas extras, o
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empregador vai contratar uma jornada de trabalho maior e diminuir o salario no final do mês; meia
hora de almoço, antes era obrigado dar uma hora de almoço, mas para este governo meia hora é
suficiente; suas roupas também entram nesta reforma, a partir de hoje o patrão vai poder dizer até
como você tem que se vestir mesmo que alguns uniformes te exponham ao ridículo, eles estão
liberados mesmo que faça frio ou calor a roupa é para os patrões escolherem; fim dos transportes
de empregados, as empresas não precisarão pagar mais pelo deslocamento e prejudicando os
que moram mais longe; mexeram nas suas férias, agora os patrões podem parcelar livremente as
suas férias em até três (3) vezes ou como for melhor para ele; se você é terceirizado preste
atenção! A empresa que contratou a terceirização, às vezes o governo ou outra empresa maior,
não vai ter mais responsabilidade nenhuma se você for demitido e se você não recebeu os seus
direitos, já era! Se você tem carteira assinada e está há muito tempo na empresa, saiba que
agora a empresa poderá te demitir e todos seus colegas para contratar terceirizados; a crueldade
chega até as grávidas, quem decide onde as gravidas e lactantes trabalham é o médico da
empresa, mesmo que elas estejam em um lugar insalubre; e a quem você pode reclamar? Não
tem mais comissão de conciliação prévia, ou seja, o que o patrão negociar com você valerá mais
do que a Lei! Como que este empregado vai chegar com o patrão e ter seus direitos
reconhecidos? Se não tem ninguém que te defende mais? E para piorar tem outro fator aqui no
final: Não vai ser mais obrigatório o sindicato assinar sua rescisão e fazer do jeito que eles
quiserem e a justiça do trabalho não são mais gratuita e você terá que pagar honorário até do
perito. Em São Roque do Canaã quanto ao meio rural não temos muitos com carteira assinada e
sabemos que alguns diaristas sem carteira assinada é quantia mínima, mas em alguns municípios
é grande a quantidade de funcionários de carteira assinada. Eu vi uma frase de um bispo que diz
assim: “que o capital tem que vir do trabalho, não tem que vir da exploração!” E ai a gente vê que
esta situação não vai acontecer. Vereadores vocês tem partidos e representantes e enquanto a
gente dorme eles estão armando e passando com um rolo por cima da gente e o prejuízo vai ser
muito grande e não vai ser só para o empregado não! E no final das contas é no flingir dos ovos o
tamanho do omelete que a gente vai ver depois. Boa noite a todos e agradeço a atenção e me
desculpem por ter me alongado aqui nas minhas palavras. A Presidência franqueou a palavra aos
Senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Em primeiro lugar
quero parabenizar o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico Genésio Barcellos
que não está presente, por esta Lei que acabou de ser aprovada pela Câmara que vincula a
inspeção sanitária dos produtos de origem animal a Secretaria de Agricultura, isso é um
condicionante, talvez os Vereadores não saibam más é um condicionante para que o Município
faça a adesão ao serviço onde o produtor que produz o queijo, a linguiça, tudo de origem animal
possa vender seu produto fora do Município. Possa vender na grande Vitória, no sul do estado, e
com isso o que acontece? Nós temos o maior, desculpa! A gente tem o pequeno agricultor e ele
vai ter uma expansão maior do produto, vai poder agregar mais valor ao seu produto porque vai
vender mais e gerar mais renda tanto pra ele quanto para o Município que vai ter impostos tudo
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sobre isso, sobre o produto que ele vai vender. Desta forma vai ampliar seus horizontes e poder
dinamizar mais sua produção. Hoje ele meche com um queijo ou com uma linguiça de um tipo e
daqui a mais uns meses, alguns anos, ele pode aperfeiçoar isso e fazer um produto com maior
valor agregado. Neste sentido eu queria parabenizar também o Alexandre Lamborghini, que
desde janeiro vem com a gente ai nesta luta pra poder buscar este serviço. O Senhor Palmerindo
Baratella, Senhor Braz Sachetto que também mexem com produtos de origem animal,
parabenizar pela conquista, e sucesso pra vocês agora nessa nova jornada. Quanto a reforma
trabalhista Roberto, hoje com a massa de quatorze (14) milhões de desempregados segundo
dados do IBGE, foi publicado nestes últimos dias, colocar o acordado sobre o negociado é uma
beleza né? Você tem quatorze milhões de desempregados e poder de renda de compra reduzido,
ai você vai botar o acordado por cima do legislado. O patrão senta com o empregado e fala, tem
que ser assim! Tem que ser assim, é dessa forma que vai funcionar! O empregado com medo de
perder o emprego, porque ele não vai achar outro emprego depois e sem poder aquisitivo para
sustentar a família ou com poder aquisitivo reduzido, ele vai ter que aceitar! Não tem jeito! E o
enfraquecimento dos sindicatos vem de encontro a isso. A única forma de organização da classe
trabalhadora é através dos sindicatos. Você achatando os sindicatos e liquidando os sindicatos,
você não tem classe trabalhadora organizada. Ai meu amigo, ai é lambança, faz o que quiser!
Patrão faz o que quer! Então eu queria parabenizar você, por estas bandeiras que você vem
levantando desde o inicio do ano, da reforma da previdência, da reforma trabalhista, quero
parabenizar você de coração e dizer que meu partido PCdoB apoia esta luta, esteve nas
manifestações e eu fecho com você nisso também! Vou falar sobre minha indicação, sobre o
engenheiro agrônomo, hoje o que a gente ouve no interior é que o produtor às vezes quer fazer
barragem, quer fazer um projeto de caixa seca só que não encontra, encontra, mas tem que
pagar um valor importante pra poder tá fazendo o projeto pra poder realizar suas obras. Então foi
uma indicação neste sentido, de criar subsídios para o agricultor através de um engenheiro
agrícola onde esse possa estar fazendo de forma gratuita os projetos para que ele possa realizar
suas obras. Que até então uma caixa seca era produzida de forma aleatória, cavava um buraco
no chão e até hoje no Município sempre foi assim e não é bem assim que funciona! A gente sabe
que tem que ter todo um projeto, planejamento, organização e então é nesse sentido que vai a
minha indicação. Eu gostaria de manifestar a minha indignação e meu descontentamento com
alguns setores da administração com o descaso que vem realizando com o poder legislativo, com
nós Vereadores. Desde janeiro eu tenho requerido, tenho aqui três requerimentos com data de
vinte um (21) do três (3), outro data de vinte e um (21) do três (3) também, certo? E outro data de
dois (2) do três (3) pedindo explicações. Um era pedindo um estudo para que viabilizasse um
aumento salarial para o servidor público municipal, tem mais de dois (2) meses e não obtive
resposta. O outro é solicitando a secretaria de saúde a respeito do projeto corra pela vida,
também não tive resposta mais de dois meses. O outro, de quinze de março, tem um mês e
pouco e vai pra quase dois meses também e solicitava algumas informações à secretaria de vinte
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e um (21) de março, desculpa, a secretaria de saúde sobre alguns dados da produção
odontológica, certo! Também não tive resposta! Eu acho que aqui não tem palhaço, tem
Vereadores querendo trabalhar, entendeu? E eu gostaria de contar com a administração pra
reverter isso ai. Na ultima reunião, na ultima reunião não! Desculpa. Naquele encontro que teve lá
em Baixo Guandu, os Vereadores que puderam ir né? Presenciaram o que outros Vereadores lá
disseram sobre essa questão de requerimentos que não é respondido, qual o passo que era dado
se após insistências mesmo assim não havia resposta. Infelizmente eu não quero chegar a este
ponto! Ter que procurar o Ministério Publico essas coisas para poder esclarecer isso. Eu gostaria
de trabalhar em harmonia com o poder executivo, mas está ficando difícil! Um outro ponto que eu
queria colocar é meu repúdio
Gilmar Meireles: Quando eu me referi com
relação ao funcionário contratado e existe o recurso, vou contar minha trajetória na Secretaria de
Assistência. Eu assumi a Secretaria de Assistência no mês dois (2) fevereiro se não me engano,
fiquei no período até o prazo de me ausentar para disputar o pleito eleitoral. Fiquei
aproximadamente quatro (4) meses e retornei após o pleito eleitoral em outubro. Então a gente
sabe que os recursos que tem na Secretaria de Assistência, quando cheguei eu fiz um
planejamento, um plano de ação para saber o que eu tinha de recursos e como podia utiliza-los. A
gente sabe que, quando a gente lida com recursos públicos não é chegar e fazer imediatamente.
Fiz o planejamento todo e no momento em que cheguei à Secretaria tinha um rapaz fazendo um
trabalho voluntário na entidade Centro de Apoio, foi então que nós garimpamos e trouxemos ele
para fazer o trabalho voluntário e como forma da gente estar fazendo a contratação. Era um
processo licitatório que tem que fazer e neste momento eu me afasto. Me afasto por quê? Para
pleitear um cargo eleitoral! Então retorno outra vez e estava com todos procedimentos prontos e
refiz o plano de ação até dezembro de dois mil e dezessete com todos projetos básicos e tem a
nossa contadora Eliege que falou; Gilmar eu não aconselho você a fazer inclusive a reforma do
CRAS e aquisição de equipamentos para a Secretaria de Assistência que são coisas que serão
executadas na gestão nova. Deixe que a gestão nova vai estar executando! Porque talvez seja
até antiético fazer alguma coisa e ser executado na gestão nova. Então não foi feito processo
para contratação, pois estávamos acabando o mandato de outubro para dezembro. Então por
isso que eu digo do recurso, porque eu tive a oportunidade de passar e conheci e sabia que é
possível e prova disso é que a Secretária já entrou com o pedido. Correto? A Presidência
novamente se manifestou assim dizendo: Então ficou entendido que não existiu o funcionário
contratado não é? Outra coisa do Centro de Convivência pelo que a gente está sabendo também
é que só funcionava em São Jacinto e na Agrovila não teve Centro de Convivência o ano
passado, então não funcionou nem o ano passado! A gente indicar e querer rapidinho, você
colocou muito bem que durante um (1) ano você fez o projeto e não conseguiu colocar novo
funcionário. Então, vamos esperar e vai ter! A Secretária já colocou o Centro de Convivência da
Agrovila que não estava funcionando também e não tem lugar preparado para funcionar também
ainda! Não foi feito a reforma e então ficou um (1) ano e não tem lugar para fazer. Dando
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continuidade aos trabalhos legislativos a Presidência manteve a palavra franqueada aos
Senhores Vereadores. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite a Mesa, Presidente, Povo que
está ai embaixo! Eu gostaria da palavra do Gilmar Meireles, que é um Vereador que bate muito no
nosso grupo aqui, eu já falei que tem muitas coisas que vão ser resolvidas e vamos fazer uma
boa administração. Só que você acabou de dizer Gilmar Meireles que precisa de tempo e de
planejamento. Então nós também temos que ter planejamento! Pegamos o Município com crise
de Governo, crise de seca e muitas coisas de serem resolvidas. E você acabou de falar, e você
foi o Secretário e precisa de planejamento, nós começamos em janeiro há mais ou menos quatro
(4) meses e nosso grupo também precisa de planejamento. Então não é fácil como você falou
chegar do dia pra noite e resolver o problema e você foi Secretário na época e faltavam as coisas
também que eu lembro e você falou que a politica começa com planejamento então nós vamos
planejar o nosso Governo e se Deus quiser vai dar tudo certo! Muito Obrigado! Na sequência o
Vereador Gilmar Meireles solicitou um aparte e assim se manifestou: Vereador cacau, quando o
colega fala em bater, eu não estou batendo em ninguém! Simplesmente eu estou aqui fazendo jus
do mandato igual aos senhores demais tem que fazer. Então, eu vejo uma fala onde diz o
seguinte “o Vereador que não fiscaliza ele prevarica”. Então quando alguém chega e me solicita
algo eu não posso prevaricar! Eu tenho que vir aqui nesta Câmara e solicitar, pois todos nós
representamos doze (12) mil pessoas do Município. Aquele que não representa e não cobra o que
a população nos procura ele está prevaricando e indo contra o juramento que fizemos no dia da
posse. Jurei defender a população usando as minhas atribuições e fazendo as minhas cobranças.
Não estou aqui batendo em ninguém Senhor Presidente, muito menos na administração. Estou
fazendo o meu papel quando a população vem e pede alguma coisa e vejo que tem fundamento.
Jamais vou vir aqui e querer bater em ninguém! Gilmar não bate em ninguém! Vocês também
vão fazer isso, estar utilizando de suas atribuições uma vês que juramos defender na forma legal
os nossos deveres como legisladores desta Casa de Leis. Antes eu era um funcionário público, fui
Secretário e hoje eu sou cobrado também e não posso ficar sentado e fechar os olhos naquilo que
não está funcionando. Então é isso que eu queria deixar bem claro, estou fazendo jus dos votos
que a população me deu para representar eles e se for pra mim voltar aqui dez (10) ou vinte (20)
vezes, eu volto! Más nada que não seja dentro das minhas atribuições, jamais! Neste momento
retornou a Tribuna o Vereador Claudecir Strelow que assim se pronunciou: Você não entendeu
bem a minha palavra, você já vem desde janeiro, fevereiro cobrando nós, não é de agora não! E
você acabou se entregando aqui que falta, você entendeu o que eu falei? Planejamento! Já
falamos com vocês que estamos começando. Para nós começar a administração de doze (12)
anos que vocês comandaram e temos apenas quatro (4) meses e precisamos de planejamento.
Não é amanhã ou depois que vamos resolver os problemas e nenhum Prefeito nessa cidade até
hoje conseguiu fazer tudo e agradar o povo do dia pra noite. Você entendeu a minha palavra?
Então obrigado! Dando continuidade a Presidência informou que diante das dificuldades
encontradas com relação a algumas entidades se deve pelo fato da mudança da legislação e que
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fez parte da equipe de transição! Que na ocasião o Prefeito se reuniu três vezes para informar
sobre as mudanças que deveriam acontecer e informou ainda que o Centro de Apoio e a APAE
tem que se adequar com as mudanças da legislação. A Presidência ressaltou que trouxe a APAE
na época em que atuou como Prefeito e que esta gestão bancou durante três (3) anos e meio
acerca de oitenta e cinco (85) por cento das despesas da mesma, inclusive com funcionários até
que esta se tornasse entidade. A Presidência disse que tem certeza que o Prefeito estará dando
todo apoio às entidades em sua legalidade e respeitando as legislações. A Presidência destacou
a importância dos munícipes em continuar fazendo a inscrição para usar a Tribuna Livre e
reivindicar suas demandas, más conforme o regimento, os inscritos não podem perder o foco do
assunto ou demanda que se inscreveram e desviar para outras situações que não condizem com
o mesmo naquele momento. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença de
todos, encerrando a presente sessão ordinária. 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,
Claudecir Strelow, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Leonardo Casotti Peroni, Renato
Angelo Gastaldi, Gilmar Meireles e Olga Maria Dala Barba Simonelli.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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