CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 04 DE JULHO
DE 2017. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR MIGUEL
DJALMA SALVALAIO.
Aos quatro dias do mês de julho 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
Vigésima Primeira Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura sob
a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu todos os colegas
Vereadores e Vereadora, os funcionários da Casa e os Secretários Municipais e também os
funcionários do Poder Executivo, Senhoras e Senhores e todos os que vieram participar desse
momento sejam todos bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou a Vereadora Olga
Maria Dala Barba Simonelli para efetuar a leitura de um trecho Bíblico invocando a proteção de
Deus e na sequência a Presidência solicitou ao Nobre Secretário que procedesse 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
sete de junho de dois mil e dezessete sendo aprovada por unanimidade. Em seguida a
Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da
Sessão Ordinária do dia 04 de julho de 2017; Projeto de Lei N°021/2017, de autoria do Poder
Legislativo, dispõe sobre alterações da Lei Municipal N° 419/2007 e da outras providências;
Requerimento nº 015/2017, Geraldo Singer, Gabriel Força Silvestre, Fabiano Margon,
Claudecir Strelow, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli,
Renato Angelo Gastaldi, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Municipal de São Roque do Canaã/ES, após deliberação do Plenário, nos termos do art. 121, §
3º, inciso VII, combinado com o caput do art. 142 da Resolução nº 015/98 – Regimento Interno
Cameral, a inclusão em regime de urgência especial do Projeto de Lei nº. 021/2017, de autoria
da Mesa Diretora. Dando continuidade à Presidência submeteu em discussão e posterior
votação o Requerimento nº 015/2017, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência a
Presidência continuou os trabalhos e havendo Oradores inscritos para fazer uso da Tribuna
Livre na forma Regimental a Presidência passou a palavra ao inscrito Senhor Genésio
Barcellos Secretário Municipal de Administração e Finanças assunto: Esclarecimentos aos
Vereadores e aos Munícipes dos atos praticados pelo Executivo. A Presidência ressaltou que
nós temos um Regimento para poder funcionar na sessão, e ainda a Presidência disse que o
público não poderá se manifestar com perguntas ao Secretário que estará fazendo os
esclarecimentos, e o Vereador que desejar fazer alguma pergunta poderá pedir um aparte,
cabe ao Secretário em conceder a palavra. A Presidência pediu para manter a ordem nos
trabalhos e na sequência à Presidência passou a palavra ao Secretário Genésio Barcelos:
Genésio Barcelos: Eu queria cumprimentar toda a mesa, o nosso Presidente, o VicePresidente, Gabriel nosso Secretário, todos os Vereadores, público aqui presente, os amigos
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de trabalho, os companheiros que estão no dia a dia com essa administração, todo o povo que
ajudou que fez com que a gente tivesse aqui hoje eu cumprimento a todos uma boa noite! A
princípio com motivo de bastante alegria falar da nossa que ficou um pouco esquecido nem
todos valorizaram, mas nós completamos vinte e dois anos (22) de Emancipação Política e
assim a gente teve uma grande festa e queremos agradecer a todos aqueles que puderam
comparecer, os que não puderam comparecer. Mas lembrar que vinte e dois anos (22) a gente
ainda é adolescente nesse Município, tem muito a crescer, muito, muito. Gostaria de começar
como o nosso Presidente já leu aqui, dizendo das ações, são os esclarecimentos e ações que
o Munícipio tem traçado para a nossa sociedade em cumprimento as leis, em cumprimento aos
programas de saúde, educação, agricultura, meio ambiente, ação social, enfim, de esporte e
todas as ações feitas por esta administração em todos os âmbitos. Gostaria de começar, deixa
eu achar um resuminho que o Secretário Orley mandou para mim. É tanta coisa! Nobre
Vereador Gabriel na Sessão passada fez alguns esclarecimentos, fez algumas falas e justificou
o voto inclusive pedindo aos nobres Vereadores que acompanhasse na Emenda colocando
cinco (5) por cento de suplementação a administração Rubens Casotti e antes de pedir esse
voto, ele passou, falou muita coisa para os cidadãos que estavam aqui. Inclusive Gabriel
Vereador, a importância dessa Câmara Municipal e assim até com constrangimento de dizer
que a situação que você tentou colocar a pessoa mais importante pública deste Município que
foi o nosso Prefeito que estava aqui e denegrir a imagem perante a sociedade, perante nossos
Vereadores, é uma situação assim, acredito que você com tudo que você tem de bagagem na
sua vida sabe que é uma situação de constrangimento que foi tentado colocar o Prefeito
Municipal. É muito complicado, da maneira que foi feita com. Qual é a palavra que eu posso
usar? Com desdém, com brincadeira, falas muito complicadas e aí Gabriel, não em relação a
pessoa, sua pessoa Gabriel, mas ao Vereador Gabriel! Eu vim esclarecer algumas coisas que
diz respeito a nossa sociedade, a nossa administração. Você disse que você não se preocupa
muito, porque realmente você se preocupa são com aquelas pessoas que buscam um
atendimento que não tem! Atendimento médico com especialidades, com exames e outros,
com essas pessoas você se preocupa e com os outros é segundo plano. Eu não tive acesso a
ata ainda porque ela não tinha sido aprovada e talvez ela poderia até me ajudar um pouco mais
na minha fala. Mas agora eu não vou conseguir né? Eu teria que ter tido acesso antes, mas
mesmo assim eu me lembro, eu estava ali atrás, de algumas falas e por incrível que pareça ou
eu estou mentindo, ou meu Secretário de Saúde mentiu na terça-feira da semana retrasada,
porque ele prestou contas dos trabalhos da saúde e ficou aqui se eu não me engano o Gilmar
ficou até o final, quase dez (10) horas da noite. Eu lembro de algumas pessoas que ficaram
aqui e nós tivemos um total de atendimento nos primeiros quatro (4) meses de atendimentos
médicos de especialidades entre outras num montante de dezoito mil setecentos e vinte
(18.720) atendimentos em quatro (4) meses. Ai quando eu ouço o Vereador falar que as
pessoas procuram a administração, procuram a saúde e não tem? Que esse Município
começou engessado desde primeiro de janeiro? Me admiro Gabriel, porque você trabalhou na
saúde! O Orley mostrou isso aqui com números, que nos primeiros quatro (4) meses ele em
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todos os segmentos ele está com quinze (15) por cento a mais do que em dois mil e dezesseis
(2016) no mesmo período. Então eu não sei, eu acho que você trabalhava na Secretaria de
Saúde, ou você está com dados não verdadeiros ou a princípio você se perdeu um pouco na
fala. Porque o Orley prestou conta aqui em público. Então meu Secretário deve estar mentindo,
inclusive ele passou estes números aqui, dezoito mil setecentos e vinte (18.720) atendimentos
em quatro (4) meses, nos primeiros quatro (4) meses do ano. Tem alguma coisa que não está
batendo Vereador e eu precisava de vim esclarecer e esses atendimentos como você balançou
um extrato aqui, eu aqui agora não senão eu vou ter que ficar duas (2) horas, dezoito (18) mil
atendimentos em quatro (4) meses é uma coisa assim, não dá pra falar aqui! Mas ele pode
voltar e prestar contas. Isso eu estou dizendo, dezoito mil setecentos e vinte atendimentos sem
colocar os exames de laboratório e da farmácia básica! E garanto que nos quatro (4) meses,
da administração passada que você tentou fazer um comparativo da administração passada
com valor, ele alega que ele já fez quinze (15) por cento a mais do que os atendimentos que
tinham sido feitos naquele período. Então assim, não quero entrar em confronto, mas eu
gostaria que o nosso nobre Secretário pudesse voltar aqui e prestar contas, inclusive eu acho
que você estava aqui, você saiu um pouquinho mais cedo, mas você ficou bem até quase no
final disso aí. Então ficou bem esclarecido gente? A quantidade de atendimentos que a gente
teve nos primeiros quatro (4) meses do ano? E quando eu ouço falar que ninguém foi atendido,
não tem médicos, não tem isso não tem aquilo, que não tem especialidades, eu fico assim um
pouco preocupado com isso. E ainda, tem uma outra coisa nesse meio, nosso Secretário disse
o seguinte, aproveitando que o nobre Vereador Gilmar também disse que ele assinaria em
baixo, assinou em baixo com todas as falas do Vereador Gabriel, de perguntar qual é a função
real do Vereador? Acho que vocês foram bacanas, fizeram uma proposta de cinco (5) por
cento, não vim aqui para falar disso, acho que os Vereadores têm noção e conhecimento para
que puderam colocar ai cinco (5) por cento de suplementação pro Prefeito. Mas eu gostaria de
saber realmente se todos os Vereadores sabem qual é o papel do Vereador! Eu fui Vereador
aqui nessa Casa também! Estudei bastante o Regimento, tentei descobrir o que é ser
Vereador. O Vereador Gilmar ele passa o dia aqui, até mereço e acho que é um bom fato, aqui
na Câmara. A nossa Câmara não tem uma sala especial para cada Vereador pela estrutura
que tem aqui, mas aí Gilmar eu te pergunto, a função que existe do Vereador é esta? Talvez
marcar consultas e exames aqui? Não sei se isso é função de Vereador, marcar consulta e
exame. Isso é função da Secretaria de Saúde! Inclusive nos tivemos um constrangimento com
uma pessoa que toma conta dos atendimentos da UNESC. Nós tínhamos um paciente com
risco, problema na perna, não sei se trombose ou alguma coisa assim, a nossa regulação ligou
para a UNESC tentando marcar e ai marcou para o dia quinze (15) ou dezesseis (16) de julho e
pediu urgência e pediu tudo, ai lá na UNESC só conseguimos, a nossa regulação só conseguiu
marcar que é uma coisa legal, legítima, que é parceria, pro dia dezesseis (16) a dezessete (17)
de julho, o Gilmar, no outro dia o cara ligou pro Secretário e falou você pode desmarcar a
minha lá que o Gilmar conseguiu pra mim na UNESC. Não estou desmerecendo não! A gora
quer dizer que então nós vamos salvar a vida de quem conhece o Vereador Gilmar Meireles e
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o outro não conhece vai morrer? Não! O que eu quero entender é se a função do Vereador é
essa. Porque se for é beleza, vai diminuir a quantidade, nós fizemos essas consultas e exames
aqui fora o que os Vereadores conseguem! Mas assim, não vamos atrapalhar aquilo que está
lá direcionado e que é a Secretaria de saúde que tem que fazer, porque se não a gente se
complica! Então dizer o seguinte, falando da saúde o nobre Vereador Gabriel disse aqui, você
tem alguma informação que não bate! Então depois a gente gostaria porquê de saber. Uma
outra coisa, o nobre Vereador Gabriel disse aqui é que eu até estranhei, que quando nosso ExPrefeito passou e estava aqui no discurso de encerramento e posse do Rubens, ele disse que
tinha deixado no Município treze (13) milhões, quase quatorze (14) milhões de recursos e o
nosso Vereador Gabriel disse que ele deixou quatro (4). Então tem que ver se é quatorze (14)
se é quatro (4). Aí eu tenho alguns números aqui dizendo o seguinte! Oito milhões
quatrocentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte um reais e trinta e nove centavos
(8.494.621.39), é o que o Ex-Prefeito disse que deixou para juntar para dar os quatorze (14)
milhões, esses oito (8) milhões aqui era pro esgotamento sanitário de todo Município de São
Roque, tratamento de esgoto do Município inteiro, só ia ficar fora São Jacinto! Mas vocês
sabem de quando é isso aqui? Todo mundo sabe de quando é isso aqui? Isso é de dois mil e
oito (2008), então vamos lembrar e quem puder contar de dois mil e oito (2008) para dois mil e
dezesseis (2016), olha quanto tempo tem. Porque não foi feito nada com esse dinheiro gente?
Eu gostaria de saber porque não foi feito nada com esse dinheiro! Na verdade, porque não é
verdade! Esse dinheiro não está em conta da Prefeitura não! Na conta da Prefeitura Municipal
de São Roque do Canaã eu provo que está aqui! Tinha novecentos e cinquenta e nove mil e
novecentos e doze reais (959.912,00). E hoje sabe quanto está esse valor? Porque ele rende,
ele tem rendimento e não está parado não. Dos oito (8) milhões que nosso Ex-Prefeito falou
que deixou na conta da Prefeitura, tinha novecentos e cinquenta e nove mil e novecentos e
doze (959.912), hoje ele está em um milhão quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e
um reais e quarenta e dois centavos (1.469.701,42), que tem que ser devolvido esse
rendimento, tem que ser devolvido, isso é de dois mil e oito (2008) gente! Oito, nove, dez,
onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e a Prefeitura só pedindo prorrogação, só
pedindo prorrogação do prazo, nós entramos e ficamos doidos! Gente o Prefeito falou que
deixou oito (8) milhões, vão ver onde está isso aí que a gente precisa se movimentar. Fomos
ver, é um convênio que envolve FUNASA, CESAN, três convêniozinhos da CESAN menores e
a FUNASA. Aí nós fomos olhar gente, hoje se a gente conseguir fazer com esse dinheiro aqui
talvez um (1) Bairro, sei lá, talvez dois (2). Pra quem ia fazer o Município inteiro em dois mil e
oito (2008) com o passar desses anos aqui, esse dinheiro evaporou, ele sumiu, porque uma
obra que em dois mil e oito (2008) custava oito (8) milhões, hoje ela tá mais de cinquenta (50).
Então quer dizer, bonito para o povo a enganação de falar que deixou oito (8) milhões! Deixou
como? Lá na conta da FUNASA, da CESAN? E agora o que nós estamos fazendo? Nosso
Secretário de meio ambiente junto com a Tatiane de convênios, nós estamos tentando, nós
conseguimos juntar CESAN, isso eu estou falando das ações do Município, nós estamos
conseguindo juntar CESAN e FUNASA e Município de São Roque. Para tentar refazer todos
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esses cálculos para reprogramar tudo, para ver se a gente consegue fazer talvez com esse
recurso aqui ou se a CESAN botar mais dinheiro ou a FUNASA colocar mais, mas com o que
tem hoje ver se a gente consegue fazer pelo menos a construção da estação de tratamento lá
em São Sebastião onde estava previsto no Projeto, talvez um (1) Bairro. Talvez dois (2), não
tenho certeza! Vai ter que recalcular tudo, chamar uma empresa para fazer. Mas a sociedade
de São Roque saiu de dentro deste Clube sabendo que tinha oito (8) milhões na conta da
Prefeitura. Ai quem não consegue enxergar o que é isso, acha que o Município de São Roque,
Rubens Casotti Prefeito de São Roque já saiu com oito (8) milhões que o Ex-Prefeito deixou.
Então tem que ver o que que é oito (8) milhões, porque que desde dois mil e oito (2008) não se
fez nada e agora com cinco (5) meses tem uma cobrança, quer que o Prefeito Rubens Casotti
faça tudo? E vai fazer, tá! Eu não sei o que vai dar para fazer, nós vamos buscar mais recursos
porque nós estamos empenhados nisso, em buscar mais recursos. A gente vai conseguir fazer
o tratamento de esgoto de São Roque com parcerias com o que tiver que ser feito, mas eu só
estou dizendo que o dinheiro começou a diminuir! Tem mais um, mais um recurso que o
Prefeito também alega que deixou na conta da Prefeitura. Eu fico assim sem saber como que
fala na conta da Prefeitura. Mais um milhão e oitenta mil, um milhão e quarenta mil, eu não
estou com esse número exato aqui. Há um milhão cento e dezesseis mil setecentos e dois
reais (1.116.702,00), calçamento do Sítio Recreio. Sabe de quando é isso gente? Vocês
sabem de quando é isso aqui? Porque será que a Comunidade lá do Sítio Recreio, porque
aquele Bairro não foi beneficiado? Agora vim aqui no Clube e falar que deixou o dinheiro,
deixou o dinheiro para que? Para que o dinheiro serve para o prefeito? O que serve para o
povo é obras, é aquilo que está sendo feito, é menos doenças, é esgoto tratado, é
saneamento, é uma vida digna. Dois mil e quinze (2015), porque que não fez nada? Porque
que não fez em dois mil e quinze (2015)? Porque para pegar o dinheiro para fazer o
calçamento você tem que botar recurso próprio. Porque você só pega o dinheiro Federal lá
para calçar as Ruas se você tiver rede de esgoto! Aí você tem que botar recurso próprio!
Porque que o Prefeito não quis botar recurso próprio? Não era para estar aqui falando não
Gabriel da administração passada, era para ter deixado passar em branco, mas vocês
buscaram demais e então o povo tem que conhecer. As pessoas têm que saber, os
Vereadores que não sabem ainda têm que saber de tudo! Esse recurso é de dois mil e quinze
(2015). Porque que o Bairro Sítio Recreio não foi beneficiado? Porque tinha que botar dinheiro
próprio do Município! O Prefeito Rubens Casotti que está engessado Gabriel desde o dia
primeiro de janeiro vai colocar lá duzentos e cinquenta (250) mil reais de recurso próprio e vai
calçar o Sítio Recreio e vai fazer rede de esgoto no Sítio Recreio! A obra já foi licitada e esse
dinheiro minha gente, não fica achando vocês que estava na conta da Prefeitura não! Ele tá na
conta, nem da Caixa Econômica ainda, ele está no Ministério! Nós estamos lutando agora que
o Ministério coloque esse dinheiro na Caixa Econômica para a empresa continuar a obra. Não
tinha dinheiro em conta da Prefeitura como tá dizendo não! Isso são recursos que nós estamos
dando continuidade, nós não vamos jogar fora aquilo que ficou de bom não, de jeito nenhum!
Agora queremos mostrar para vocês que nós estamos botando dinheiro do bolso para fazer
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que o povo merece. Dinheiro na conta não vale nada para ninguém aqui! Não é para gente
usar, Não é pra gastar, é pra ser feito pro povo, é recurso público, isso vai ser feito! Nós gente,
a gente fica olhando tudo que tem aqui de números e enfim que o Gabriel chegou em quatro
(4) milhões. Desses quatro (4) milhões tá aqui gente, é um milhão quatrocentos e sessenta e
nove mil (1.469.000,00) que é o dinheiro da FUNASA que é setenta e sete (77.000,00) mil reais
que tem que ser devolvidos, que é de restos a pagar de duas (2) pontes que foram feitas. Eu
não tenho certeza de quais são as pontes não, mas eu acho que foi a de Tancredinho e uma
no Fio Margon lá, eu não tenho certeza não, mas eu acho que são essas duas. E aí ficaram
restos a pagar, aqui está como se fosse caixa, dinheiro que a Prefeitura pode usar. Mas não
pode não! Vai devolver, já devolveu né! Convênio já devolveu, setenta e sete (77) mil? Aí foram
equipamentos, setecentos e vinte e cinco (725.000,00) de equipamentos, retroescavadeira,
tratores, tem mais um convênio aqui cento e quarenta mil (140.000,00), um caminhão baú, é
uma luta gente que a Cooperativa vinha, a Cooperativa de Santa Júlia lutando com essa
administração conseguiu através de pessoas esse recurso. Aí sabe o que o Prefeito passado
falava? Não estou conseguindo comprar o caminhão, ninguém vem no Município para licitação
vender um caminhão. Quem é que não quer vender um caminhão? Será que a Mercedes não
quer vender um caminhão não? Será que a IVECO não quer? Será que ninguém quer? De dois
mil e quatorze (2014) o recurso Gabriel, lá da Agrovila que é sua terra e que é minha, mas a
maior parte dos cooperados não era administração passada, não era Marcos Guerra! Então
vamos segurar esse povo gente, para que São Roque vai se desenvolver? Para que que
Cooperativa vai se desenvolver? Deixa eles paradinho eles são do contra! Não dá não! Aí o
ano passado em dezembro na hora do Prefeito sair como não tinha mais, aí seria o Prefeito
Rubens que ia dar o recurso, aí em dezembro ele entregou o caminhão e duas (2) câmaras
frias. Que poderia esta Cooperativa estar trabalhando desde dois mil e quatorze (2014). Mas
não, não era a administração, vamos massacrar, vamos massacrar e aí Gabriel tem mais esse
recurso aqui. Aí depois tem convênios de equipamentos para a saúde, Emenda parlamentar,
ainda desse dinheiro tem noventa (90.000,00) na conta da Prefeitura. Foi comprado uma parte
e ainda tem noventa (90.000,00) mil que está na conta da Prefeitura. Tem mais aqui, convênio
da educação e saúde sessenta mil setecentos e noventa (60.790,00) reais. A administração
passada perdeu recurso em dezembro, tinha que ter alimentado o sistema, tinha que ter
comprado e não comprou Gabriel! É melhor perder do que deixar para essa administração que
vai entrar agora! Tá aqui ó! O que eu estou falando aqui gente eu chamo todos, eu vou fazer
igual o Gabriel fez aqui, não é pra vim ver aqui não, mas quero que pegue e suba na
contabilidade do Município e convênios que tem documentos, queria dizer para vocês que a
nossa contadora não é cargo comissionado, ela é funcionária efetiva de carreira, nossa
tesoureira é funcionária efetiva de carreira e esses documentos ficam arquivados na Prefeitura!
Aqui eu não tenho coragem de subir aqui para falar besteira não! Eu só subo aqui para falar o
que eu posso falar, e eu tenho provas do que eu estou dizendo! Aí com tudo aqui sobraram
ainda dois (2) milhões, dos quatro (4) milhões que o Gabriel disse aqui. Vocês entenderam dois
(2) milhões onde foi? Todo mundo entendeu? Beleza, então é o seguinte! Sobraram dois
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milhões e vinte e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e trinta centavos (2.025.927,30),
rodoviária. Será que estava paga a rodoviária Gabriel? Que aqui falaram que deixaram a
rodoviária pronta, deixou não sei o que, só que estava para pagar! O dinheiro ficou porque é
convênio, estava na conta e tinha que pagar, como não deu tempo de pagar quem pagou foi a
administração Rubens Casotti. Vocês sabem porque a rodoviária não está funcionando até
hoje gente? Alguém sabe aqui, porque que a rodoviária não está funcionando até hoje? Você
sabe? A Senhora sabe Dona Olga Vereadora, porque que a rodoviária não está funcionando?
Porque a administração passada não teve competência, não teve jeito. Fizeram uma rodoviária
que pode se tornar um elefante branco! Não pediram autorização ao DER! A administração
Rubens Casotti que está engessada desde janeiro está numa briga com o DER para poder
liberar a rodoviária, para os nossos cidadãos poder ter um banheiro público para poder usar,
ter um lugar de poder pegar um ônibus num abrigo. A administração passada não pediu
autorização, ele invadiu o rio, fez um muro, tomou multa, nós vamos ter que plantar árvores lá
em São Pedro. Nós vamos ter que plantar porque invadiram o muro e tomaram multa porque
não quis saber! Vão fazer em qualquer lugar que é fazer para enganar o povo, fizeram um
muro dentro do rio, invadiram o que não é do Município. Não pediram autorização ao DER, o
DER quer saber como é que os ônibus vão entrar na rodoviária e como é que vão sair! Porque
não foi feito um Projeto mostrando ao DER a viabilidade! Em Guarapari aconteceu, fizeram
uma obra imensa e tá lá parada, virou um elefante branco e não vai ser inaugurado nunca! Só
que eu tenho certeza, o nosso Prefeito Rubens Casotti vai conseguir inaugurar essa rodoviária.
Nós estamos lutando com o DR, fazendo Projetos mostrando a viabilidade, tentando mostrar,
na verdade tentando mostrar uma viabilidade porque na verdade tem que atravessar uma pista,
não era o lugar a ser feito, mas enfim, mais trezentos (300) e tantos mil, que falaram que era
dinheiro que estava livre para o Rubens Casotti, já estava vinculado e tinha que pagar. Aqui
está dizendo o seguinte, eu não sei se foi o Gabriel, eu não estou com a ata, se foi o Gilmar,
querendo jogar o Prefeito Rubens, não faz isso não gente! Contra o Bairro Vila Verde! Dizendo
que deixaram licitado, está escrito, isso eu não esqueço que se transcreve tudo o que foi dito e
eu estava lá atrás e escutei. Deixaram licitado a unidade de saúde da Vila Verde! Aí eu vou
perguntar quinhentos e vinte e sete (527) mil reais, que o Prefeito Rubens Casotti decidiu junto
com os Secretários, junto com as pessoas, que nesse momento não vai construir lá na Vila
Verde. Tentaram jogar o Prefeito contra a Comunidade. Porque que não vai construir essa
unidade de saúde? Nosso amigo Vereador Fabiano está aqui ó, construíram uma unidade de
saúde lá em São Francisco! Quantos anos ficou Fabiano para inaugurar? Você pode responder
ai? Cinco (5) anos! Você sabe porque que inaugurou? Sabe porque que inaugurou a unidade
de saúde de São Francisco? Porque o Ministério Público apertou o Prefeito, se não inaugurar
vão ter que devolver o dinheiro, inaugurou mais um elefante branco! Não tinha equipe do PSF,
aí tem que tirar um dia por semana a equipe do PSF da Agrovila para fazer uma média e dizer
que a unidade de saúde está funcionando. Aí é o seguinte, essa mesma administração queria
que o Rubens Casotti pegasse o dinheiro e fizesse uma unidade de saúde na Vila Verde. Para
que? Para fazer a mesma coisa que em São Francisco? Será que não é melhor usar esse
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dinheiro para outras finalidades que vai deixar o povo satisfeito? Porque tem a equipe do PSF
na Vila Verde e está funcionando! Tá funcionando, se não tivesse eu não diria nada. Agora,
vocês sabem como é que veio o dinheiro para fazer a unidade de saúde da Vila Verde? Não da
Vila Verde não, minto, a unidade de saúde de São Francisco! Tinha três (3) Projetos, unidade
de saúde de São Francisco, unidade de saúde de São Jacinto e unidade de saúde da Vila
Verde. Saiu recurso da União, recurso federal para fazer a unidade de saúde de São Jacinto,
foi feito. Saiu para aquele elefante branco de São Francisco, está feito. Porque que não
conseguiu pegar o dinheiro para fazer na Vila Verde? Pode me responder Gabriel? Porque o
Prefeito Municipal da época não conseguiu pegar o recurso da União? Porque a União falou
que era inviável! Porque a Vila Verde está a menos de dois (2) quilómetros da unidade de
saúde do centro. Então não conseguiu pegar o dinheiro! Aí para engessar o Prefeito Rubens
ele quis pegar esses quinhentos (500) e poucos mil aqui e deixar licitado como disseram aqui,
que era para construir a unidade de saúde, não vai construir! Com esse dinheiro não, com esse
dinheiro não vai construir não! O Prefeito Rubens já decidiu! Nesse momento não vai construir,
porque não é viável, a própria União disse que não é viável e não arrumou o dinheiro para
fazer. Aí recurso próprio para fazer o calçamento lá do Sitio Recreio não quis colocar não,
agora para engessar o Prefeito Rubens e querer deixar forçado para fazer a unidade de saúde
da Vila Verde tentou fazer! Isso são os milhões, os milhões estão acabando porque eu não sei,
e eu acho que o Prefeito Rubens não usou esses milhões para botar no bolso de ninguém,
para brincar não gente! Estava vinculado, então gente vamos pensar o seguinte quando fala
que uma administração está engessada tem que pensar Vereador Gabriel. Essa administração
está trabalhando! Eu estou nesse momento Secretário de Administração e Finanças, más eu
não sou o secretário, eu estou respondendo por esta Secretaria eu hoje não poderia trazer aqui
que eu vou ficar aqui a noite toda de falar das ações que eu tenho lá como de Secretário de
Agricultura Desenvolvimento Econômico como eu sou. O Tanto de hora que nós já fizemos
aqui tem uma parte gente eu não consegui gravar tudo, mas na minha cabeça ela é ainda
disseram que os produtores estão desassistidos se eu não me engano a palavra foi essa
desassistidos gente o que nós fizemos nesses seis meses (6) por nossos agricultores. Nós
temos Vereadores aqui que são testemunhas disso do trabalho que feitos com tratores, retro
cavadeiras, com draga, com carregadeira, as barragens já foram feitas os trabalhos para
desenvolver a agricultura familiar e falar que essa administração está engessada, então eu
preciso entender o que é tá gente então a administração que passou ela estava o que? Se
essa está engessada com isso tudo aqui a administração passada eu não sei. Porque gente
nós podemos vim se a Câmara Municipal entender que é bacana toda terça-feira escrever
nosso Secretários e dizer as ações que foram feitas de janeiro até hoje. São sete (7)
secretarias se vocês acharem interessante isso a gente pode fazer e presta contas aqui das
ações e provar que essa administração não está engessada. Uma outra coisa o nosso
Vereador Gabriel falou aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes aqui são os recursos
de convênio, alguns que perderam que em dois mil e dezesseis (2016) tinha que ter prestada
contas e não prestou alguns recursos que são vinculados. Nobre Vereador Gabriel disse o
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seguinte você visualizou alguns Professores que estavam aí naquele dia falou o seguinte que
conversou foi lá, mas assim não vê com bons olhos acha que nada vai ser feito para paga o
sete (7) ponto alguma coisa por cento. Eu queria dizer para vocês o seguinte os professores
que estão aqui presentes nossos vereadores eu gostaria que os professores a partir do ano
que vem ficasse de olho nesses vereadores porque a função do Vereador é fiscalizar e indicar
e eu acho bacana quando vocês decidiram colocar uma emenda de cinco por cento (5) agora
você tem que ter responsabilidade do que vocês vão fazer. Porque é o seguinte nós ouvimos
aqui na rua alguns Vereadores dizendo que São Roque do Canaã iria virá Brasília iria virá
Brasília porque é o seguinte quando o Prefeito quer que vota tem que dar alguma coisa, ou é
emprego é eu não vou falar outras coisas não, mas que iria ser tua negociado nós os
Vereadores queremos o poder porque tem que negociar quando o Prefeito quer que aprova
tem que negociar. Gente essa administração não vai fazer isso nunca, nunca vai fazer isso a
negociação com o Vereador ela o seguinte é mandar o Projeto e explicar para que ele serve e
os Vereadores eu acho bacana de vocês que deram cinco por cento (5), acompanhar e
visualizar a tudo o que bom o que é ruim o que pode ser suplementar o que não pode
suplementar. Agora é o seguinte alguém pode me responder como é que é o seguinte nós
tínhamos uma equipe de transição nós tínhamos uma equipe de transição o nosso Presidente
da Câmara fazia parte da equipe de transição o ex - Prefeito Marcos Guerra disse que não iria
pagar o piso salarial aos professores devido desde janeiro de dois mil e dezesseis (2016) até
dezembro ele não iria pagar no período de transição outubro e dezembro ele disse que não iria
pagar que ele preferia responder por outros fins, mas não porque ultrapassar o limite
prudencial da folha de pagamento. Ai é o seguinte quando chegou no final do ano o Governo
Federal salvou os Prefeitos mandou um recurso chamado repatriação aí aproveito e fez uma
graça pagou os professor, beleza fico satisfeito o professor merecia isso desde janeiro onde o
imposto de renda comeu quase tudo porque pagou de uma vez o que era para pagar parcelado
janeiro, fevereiro, março, abril, ele pagou tudo de uma vez depois alguém pode me falar quanto
que o imposto de renda comeu dos professores aquilo que seria dinheiro de direito ficou para
pagar imposto de renda porque ele não pagou nenhum desses meses só pagou em dezembro
com dinheiro do repatriamento e ainda jogou um peso nas costas do Prefeito Rubens Casotti
que não ficou no orçamento de dois mil e dezesseis (2016), vocês vão receber sim que o
Gabriel mesmo que ele disse que não via com bons olhos mas vai pagar os sete por cento (7),
já agora retroativo a janeiro mas nós não vamos pagar de uma vez para imposto de renda não
comer tudo nós vamos pagar parcelado. Então eu gostaria que os professores ficassem de
olho porque o ano que vem a gente vai ter que fazer um orçamento bem feitinho muito bem
feitinho porque se esses vereadores resolverem não aprovar talvez vocês vão ficar sem
receber, então a gente tem que planejar um orçamento muito bacana porque se depender do
Prefeito Rubens negociar, não vai negociar não, vai mandar o projeto e vai dizer o que é bom.
Tem tanta coisa gente que eu não vou lembrar de tudo, foi dito também que administração já
suplementou esse ano novecentos (900), faz favor Gabriel eu acho que é novecentos, não
chegou um milhão (1.000.000,00), não mas naquele dia foi dito novecentos (900.000,00) e
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poucos mil reais de suplementação aí é o seguinte eu gostaria de saber se talvez o Prefeito
Rubens agiu talvez de má fé que o nosso nobre colega vereador Gabriel disse que para
suplementar os vereadores estariam assinando um cheque em branco para o Prefeito. O que
eu falo Gabriel é do cuidado com as palavras porque a comunidade que está aqui à sociedade
que está aqui quando você diz assinar um cheque em branco muitas pessoas vão entender a
Câmara está dando um cheque em branco para o Prefeito o fazer o que ele quiser. Esse
recurso não é da Câmara não gente isso aí o Gabriel explicou isso tentou explicar o nobre
vereador Gilmar tentou explicar são recursos do Munícipio que o Prefeito ele quando ele
entende que tem que tirar de uma secretaria porque tem uma outra que é mais importante que
talvez faltou o medicação ou talvez faltou carro para levar o pessoal da saúde ou então talvez
ele tirou lá do esporte que sacrificou o Secretário Gastaldi para colocar na saúde. Mas em fim
isso aí é o menor problema porque a Câmara está aqui para aprovar para o ano que vem
manda o projetinho para suplementar a Câmara aprova se achar que tem que aprovar. Então
eu acho isso aí sem problemas sem nada, então eu queria falar um pouquinho das
suplementações onde foram usadas esse ano. Eu vou falar das suplantações daquilo que era
recurso livre que foi perguntado onde a gente estava gastando este dinheiro daquele superarte
que era para ser Unidade de Saúde e a gente não fez. Então foram gastos aqui onze mil
(11.000,00), reais nem foram gastos está empenhado para se gastar, tirou de alguma
secretaria e colocou para dar publicidade aos atos da administração vocês entenderam para
que isso aqui? Para dar publicidade deixar claro nos diários, nos jornais, vai acontecer uma
licitação como não tinha na administração passada não deixou recurso para fazer isso. O
Prefeito pegou de uma secretaria ou de outra suplementou e colocou para fazer as
publicações. É não tinha deixado recursos necessários para que agente pudesse fazer a
manutenção de veículos pesados a nossa licitação ficou em cento e quatorze (114.000,00) mil
ou duzentos e quatorze (214.000,00) e alguma coisa ele tirou oitenta (80.000,00) mil reais e
colocou para fazer manutenção dos veículos pesados esses veículos pesados envolve toda a
frota de ônibus, caminhões, então pegou oitenta mil (80.000,00) de suplementação ele tirou de
uma secretaria e colocou aqui. Ele tirou mais deixa eu ver o valor aqui isso tudo poderia ter
passado pela Câmara sem problemas nenhum que eu acho que os Vereadores não iriam
negar isso aqui, mais trinta e oito mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois
centavos(38.648,52), de um pequeno erro que a administração passada cometeu descontou do
imposto de renda dos funcionários agora a gente tem que restituir. Os mesmo que erram foram
os primeiros que queriam entrar na justiça para receber é um negócio que chega a fazer graça,
os mesmos que erram que descontaram deles mesmo vieram ameaçar para entrar na justiça
para receber, mas não precisava entrar na justiça nós vamos pagar não é do Município tem
que devolver não é pagar é devolver com prazer a Prefeitura vai devolver. Mas como foi um
erro lá teve que suplementar de algum lugar para poder pagar então mais trinta e oito mil
(38.000,00), também não tinha ficado no orçamento do Município mas a gente quer Gastaldi
não sei de que maneira porque não ficou nada no seu orçamento da sua Secretaria é para
pagar os funcionários não ficou nada destinado para o esporte para fazer as competições, para
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fazer os jogos, para fazer os eventos de cultura, essa festa que aconteceu não ficou nada na
sua secretaria. A administração passada entendeu que não precisava eu não tenho nada
contra cada um vai entender o que achar só que nós queremos fortalecer então dois mil
quinhentos e cinquenta (2.550,00), ficou para a escolinha de futebol para alimentação e ônibus
transporte para levar para as competições então foi suplementado também. Nós estamos com
a outra suplementação inclusive agora agradeço aos vereadores em ter aprovado o nosso
Secretário André pediu a administração que fizesse um projeto para chamar um engenheiro
ambiental para fazer as licenças que estão vencidas fora aquelas que denunciaram a gente. A
administração passada ninguém denunciou não, mas ao lavador começamos a lavar carros
denunciaram a gente, então para fazer as licenças ambientais demais urgência seis mil
novecentos e cinquenta reais (6.950,00), contratar uma empresa para licenciar, não tinha
ficado no orçamento os alugueis todos então tirou mais doze mil e doze reais (12.012,00), que
foi colocado para pagar o aluguel do Lelo, Weliton, Mafioletti, Lelo da Tita, que é mais um
aluguel que foi dito que iria para mão amiga ficou no mesmo lugar. Politicamente eu nem sei
em quem o Lelo da Tita votou se votou no Rubens se votou no Palmerindo independente disso
ficou, no Beto Lamberti, na Lucinete, que é cunhado do Prefeito mas ficou e a gente está
pagando o aluguel do mesmo jeito o mesmo valor conseguimos renegociar no mesmo valor e
mais oitenta e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos (88.224,17), que é
assim bem frasquinho foi da nossa festa do Munícipio três (3) dias de festa oitenta e oito mil
duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos (88.224,00) fora eu só coloquei as
despesas mas vocês podem pegar na conta Prefeitura que vai ter os DAN que foram pagos
das barracas que foram colocadas o parque tudo que dá uns dez mil reais (10.000,00), não
tenho certeza não oito (8) ou dez mil (10,000,00), doze (12) talvez então na verdade desse
oitenta e oito (88) se pudesse diminuir isso aí daria setenta e oito mil reais (78.000,00),
despesas da festa. Eu já ouvi gente dizer que as bandas estão superfaturadas e não sei o que
não vou ficar falando tudo o que foi falado na rua não que foi tanta besteira que a gente
também não pode reproduzir tudo, mas só quero lembrar quem na virada do ano foi feita uma
festa de um dia e foram gasto cento e noventa e nove mil (199.000,00), ou cento e noventa e
seis mil (196.000,00), reais um dia de festa. Se alguém tá falando que as bandas é assim
preocupante, preocupante, em dois mil e doze (2012), aconteceu um rodeio no Munícipio onde
foram gasto novecentos e noventa e oito mil reais (998.000,00), nós estamos com ideia de
fazer um rodeio gente nós estamos com muita ideia de fazer um rodeio nós vamos ver quanto
vai ficar. Aí para encerrar gente se não fica tarde todo muito cansado eu queria um
demonstrativo de despesas com pessoal só um comparativo para ainda Gabriel concordo que
a gente tem que diminuir, tem muita gente, temos que tomar, o Prefeito Rubens tem que tomar
decidiu que vai tomar as decisões vai diminuir o quadro, dentro do possível, não vai parar a
administração porque foi falado isso não agora vai diminuir. Então em janeiro de dois mil e
dezesseis (2016), janeiro de dois mil e dezesseis (2016), a Prefeitura, a administração passada
gastou cinquenta e seis ponto quarenta e cinco por cento (56,45) do orçamento com folha de
pagamento todo mundo gravou? Cinquenta e seis ponto quarenta e cinco (56,45), Rubens
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Casotti em dois mil e dezessete (2017), gastou trinta e cinco ponto cinco por cento (35,5), com
a folha de pagamento, em fevereiro a administração passada gastou cinquenta e um ponto
cinquenta e cinco por cento (51,55), com folha, o Prefeito Rubens gastou quarenta e seis ponto
trinta e oito (46,38) no mesmo período, em março cinquenta ponto zero nove (50,09) por cento
com folha de pagamento na administração passada, o Prefeito Rubens, quarenta e seis ponto
sessenta e cinco (46,65), em abril a administração passada gastou cinquenta e cinco ponto
cinquenta e oito (55,58) por cento do orçamento, com folha de pagamento, o Prefeito Rubens
gastou cinquenta e dois ponto doze (52,12), em maio a administração passada gastou
quarenta e oito ponto dois (48,2) por cento do orçamento com folha, o Prefeito Rubens
quarenta e sete ponto zero oito (47,08), eu vejo o seguinte, nós entendemos, a administração
passada entende, que no começo da gestão talvez por afoito, por necessidade, por vontade de
trabalhar, colocou muita gente, concordo, acho que agora ta na hora de começar a reduzir,
enxugar tentar remanejar o pessoal, pra gente poder trabalhar melhor, mas quero dizer que no
comparativo com a administração passada agente esta abaixo, em tudo, e por final eu quero
dizer o seguinte, Gabriel, eu me dirijo mais a você, até pela amizade que agente tem, não é a
Pessoa Gabriel, mas sim o Vereador Gabriel, agente acaba ficando ofendido com algumas
coisas porque nós temos sete secretários, e falo com todo o respeito, secretários
trabalhadores, equipes trabalhadoras, quando você fala que esta administração esta
engessada, denigre demais a nossa imagem, porque na verdade o Prefeito Rubens nomeou
estes secretários e esta equipe de trabalho, então eu gostaria de convocar os nossos
secretários para que fizessem uma prestação de contas, pra garantir que esta administração
não esta engessada, mostrar aqui pra sociedade que não esta engessada, e lembrando que
quando o Prefeito vem na Câmara, ele é a autoridade máxima no município, as palavras que
são ditas aqui machucam, eu tiro o chapéu ao prefeito por ter se portado da maneira que ele
estava aqui, em silencio, e saiu daqui muito triste, porque é a imagem dele perante a
sociedade, porque se ele fosse se defender de tudo o que foi dito ele ficaria aqui até meia
noite, e talvez não teria estes números que eu consegui juntar e trazer aqui, mas se dirigir e ter
a parceria da Câmara com a administração é importante, muita coisa que é dita aqui machuca,
então eu gostaria de pedir uma contribuição maior pra quando o prefeito estiver aqui, dos
vereadores, e que os números que são dados, que são falados sejam comprovados, porque se
não fica uma situação complicada, um fala uma coisa, outro fala outra e o povo fica sem saber
o que esta certo e o que esta errado, e quero dizer o seguinte, o que eu falei aos nobres
vereadores, procurem a administração, as portas estão abertas, a contabilidade esta lá, o
secretário de administração esta lá, vamos procurar saber o que esta acontecendo, fica melhor
do que agente causar um constrangimento, falando o que não é real, eu agradeço aos
vereadores que ouviram, este é um relato que eu gostaria de fazer, justificando as ações da
administração, acho que vocês viram tantas folhas na minha mão que ficaram até meio
malucos. Encerrando, pra dar o até logo aqui, outra coisa que me preocupa, Vereador Gilmar,
Vereadora Olga e Vereador Gabriel, os três eram servidores neste município há vários anos,
onde a administração passada praticamente não recebeu o sindicato dos professores em
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nenhuma ocasião, o Prefeito Marcos Guerra não recebia, não aceitou as propostas, em
momento algum vereadores, ai é que me preocupa, eu estou de acordo com vocês, acho
bacana a formação do sindicato dos servidores, apoio, sempre fui de sindicato dos
trabalhadores rurais, acho que os direitos tem que ser concedidos, mas vocês são servidores
desta época, vocês nunca se preocuparam, e parem de justificar que agora são vereadores,
porque sempre foram servidores, e não é só vereador que pode reivindicar, os servidores se
juntaram, fizeram a reivindicações, e vocês nestes oito anos nunca fizeram, mas agora nós
vamos formar o sindicato, na administração passada, nos últimos oito anos, tem quarenta e
três por cento (43%) de defasagem no salario dos servidores, vocês nunca se manifestaram,
agora com cinco meses de mandato vocês estão cobrando e o prefeito vai pagar, não o
retroativo, porque é insustentável dizer que o município vai pagar tudo o que ficou pra traz, os
quarenta e três por cento (43%) que perdeu, não tem lógica agente fazer isso, o Prefeito
Rubens não maluco não vai parar todos os programas pra pagar o que as administrações
passadas deixaram pra traz, não vai fazer isso, agora nós vamos fazer um trabalho, nos vamos
fazer um esforço, nossa contadora esta fazendo um estudo junto com a administração pra que
nós não deixemos mais defasar, de alguma maneira tentar colocar um pouco mais de
aumento do que ficou pra traz, mas um pouco só, porque nós não aguentamos fazer tudo,
então Vereador Gabriel eu fico assim, entendo que vocês estão certos, mas que vocês nunca
se pronunciaram antes. E uma boa noite a todos. Dando continuidade aos Trabalhos
Legislativos a Presidência agradeceu os esclarecimentos prestados pelo Secretário Genésio
Barcelos e solicitou novamente que fosse mantida a ordem na Sessão Ordinária e logo em
seguida franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor
Presidente, Mesa Diretora, Colegas de trabalho desta Casa de Leis, Senhores Vereadores e
Vereadora, Ex-Vereadores presentes e uma boa-noite a todos! É louvável ouvir do Secretário
que esteve aqui a sua fala, tem certas coisas que tem a ver quando você fala dos recursos,
mas existe uma diferença de recurso livre e recurso empenhado deixado. Não vou entrar nesse
mérito aqui agora porque eu não quero causar um transtorno, porque as vezes tem pessoas
que não vão entender isso. Quero também dizer ao Senhor Presidente que em momento
algum a plateia exaltou na hora que o Secretário estava falando, então é uma coisa que a
gente se preocupa do ato que ocorreu na Sessão passada. A gente pede ao Senhor que esta
Casa de Leis e que os nobres Vereadores sejam respeitados, porque aqui querendo ou não, se
alguém não gosta de um ou do outro, são autoridades eleitas pelo povo e esta Casa é
soberana e os Vereadores tem direito a falar e tem direito de fazer o seu voto de acordo com a
sua vontade. Ninguém aqui Senhor Presidente pode estar sendo coagido em fazer o que é de
livre vontade! Então a gente pede na hora da minha fala e na fala de qualquer um, que essa
plateia saiba realmente a forma dela se comportar, porque caso contrário o Senhor tem a
autonomia, essa Mesa Diretora tem autonomia de parar a Sessão até ter condições de estar
falando nossa fala, correto? Então esse é o papel do Senhor como Presidente! De manter a
ordem nessa Casa, caso contrário suspenda a Sessão até que nós temos condições de fazer o
nosso trabalho. Igual eu falei, querendo ou não se alguém não gosta do Pedro ou do João, nós
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somos eleitos pelo povo e temos o direito de dar a nossa opinião aqui e de fazer jus do que a
população nos confiou. Então essa diferença existe Senhor Secretário, recurso livre e recurso
empenhado, isso vai ser dito aqui e que bom. Vai ser dito o que é isso aqui. Nós temos uma
colega de trabalho aqui do setor de convênios também Tatiane, cadê a Tati? Tati sabe muito
bem os tramites de um convênio e quando foi falado convênio do Sítio Recreio dois mil e
quatorze (2014), que existia uma proposta para formalização do convênio, isso não é mentira e
procede dois mil e quinze (2015). Só que exige todo um tramite quando um recurso Federal do
Governo Federal para se formalizar aquele convênio e o recurso vir para o Município! Isso não
vem do dia para a noite! Se eu tiver contando mentira e vocês sabem disso, tudo que eu falo
eu comprovo e que eu trabalhei e temos uma funcionária que trabalha no mesmo setor e já
trabalhou em outro Município e agora trabalha aqui. Nós já tivemos convênios aqui igual o
Secretário falou de dois mil e oito (2008) e quase cinco (5) anos ficou só de tramites legais e
documentação, caixa, vai e volta e isso aí tudo tem. Só que a questão do recurso lá eu
concordo que ele falou do saneamento básico e vem lá, mas são todos uns tramites por trás e
na hora de você desenvolver, você faz o Projeto e as vezes manda para a instituição que é
FUNASA ou Ministério da Saúde e tem que refazer. Eu tenho convicção disso que eu vou
acompanhar todos os convênios que aqui vão estar chegando dessa atual administração que
eu duvido que tenha um convênio do Governo Federal, uma Emenda por exemplo, em obras
por exemplo, que você vai lá em Brasília e pega o recurso e já o mês que vem estar
executando. Isso ai eu quero deixar bem claro, não estou acoitando e não estou falando nada
do gestor passado, só estou falando os tramites legais que tem na hora de desenvolver, e se
eu estiver contando mentira o Secretário e a Tatiane sabe! Então com relação destes tramites
o tempo que se gasta para executar, então é essa as questões que eu queria estar falando e
também parabenizar os Vereadores que tiveram conosco votando naquela Emenda de nossa
autoria, igual foi explicado aqui da suplementação. O que é isso gente? Ninguém tirou um
centavo igual eu falei e igual o Secretário falou, simplesmente nós deixamos autonomia dos
Vereadores estarem opinando naquilo que se for suplementar. Por exemplo; tem um
orçamento para o ano de dois mil e dezoito (2018) de aproximadamente vinte e sete (27)
milhões, lá está todo decidido e decifrado em que vai gastar. Na saúde sete (7) milhões, tá
tudo lá! Suponhamos um exemplo da saúde que é sete (7) milhões. Suponhamos que o
Prefeito precisa ser feito uma suplementação que era aprovado os quarenta (40) por cento, ele
poderia tirar de lá sem aval dos Vereadores e sem apreciação nossa aproximadamente dois (2)
milhões e meio eu acho. Hoje com essa suplementação ele pode tirar? Pode! Ele pode tirar
aproximadamente cinco (5) por cento, trezentos (300) e poucos mil, trezentos e cinquenta
(350) muito bem, isso aí. Então se fosse os quarenta (40) por cento, ele poderia tirar isso tudo
sem o nosso aval. Nós não estamos dizendo aqui que o Prefeito vai fazer nada de anormal
não, só que nós queremos participar, isso é correto é bom. Há eu tenho que tirar do esporte
uma suplementação de X valor, o que vocês acham se for além dos cinco (5) por cento, pode
Vereador? Beleza, esse é o aval, eu tenho convicção que isso da minha parte jamais vamos
dizer não! Jamais direi não! Então eu parabenizo os Vereadores, parabenizo também o
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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vereador Gastaldi que dificilmente sobe aqui nessa Plenária, mas subiu aqui e falou coisas
coniventes. Fico só um pouco triste com o nobre colega Vereador que eu admiro e subiu aqui e
as vezes fala algumas palavras, talvez num momento de exaltação eu acho, chamar a gente
de mentiroso, chamou de mentiroso e isso e aquilo e nem por isso o Vereador Gilmar vai subir
aqui e retrucar com isso não, além de tudo, nós somos entes públicos e a nossa opinião e o
que nós falarmos aqui reflete a sociedade. Eu penso desse jeito! Eu jamais vou aqui retrucar o
Senhor com palavras que não é do meu feito para fazer isso com você. Se eu quero conseguir
algo na vida eu vou falar a verdade honestamente, então uma coisa que eu aprendi e meus
pais são semianalfabetos e todo mundo conhece, analfabetos! Mas nunca deixou de me dar
educação e de estar aqui nesta Casa de Leis e chegar aqui hoje humildemente e nunca deixou
de me dar educação de tratar ninguém dessa forma que eu fui tratado, nunca! Então agora é
mais ainda, eu sou um representante público, eu sou um formador de opinião no que eu falo
aqui e então eu vou seguir isso aí. Então é só isso, não carrego mágoa, só isso Vereador
Cacau. E tenho convicção que o senhor também falou isso não é com intuito de nada, que o
Senhor nem cargo têm na Prefeitura, só o cargo do Senhor, e espero que não vai ter nenhum
parente nomeado em nada. Se isso for ocorrer, tenho certeza que não vai ocorrer, o Senhor
está aqui pra isso para representar o povo igual o Senhor falou, com dignidade, igual o Senhor
disse sobre isso ai. Com dignidade! Que o Senhor siga essa linha mesmo, de honestidade
igual o Senhor me falou! Que o cargo do Senhor é igual o meu cargo de estar aqui. Igual o
Secretário também pronunciou Senhor Presidente com relação de eu trabalhar aqui. As
pessoas chegam e solicitam algo, precisando de algo, eu vou fazer o máximo possível para
tentar ajudar. Eu sei que tem a unidade de saúde, mas se alguma coisa estiver ao nosso
alcance jamais vou dizer não! Agora se algumas pessoas estão dizendo que é isso ou aquilo,
então quer dizer que o Vereador não pode se alguém precisa? Há Gilmar você conhece algum
lugar que tenha isso ou aquilo? O Vereador Gastaldi ou outra coisa? É o papel e se eu estiver
agindo errado, então! Mas jamais vou deixar de atender alguma pessoa e ouvir o clamor dela!
Jamais! Então é isso, agradeço, parabenizo os dois Vereadores que estiveram junto conosco.
Vocês não são traíra de nada não! Vocês votaram honestamente, vocês votaram do lado do
povo independente do lado de vocês. Essa suplementação é isso, é vocês terem o direito de
decidir pacificamente junto com nosso Prefeito. Obrigado a todos e boa noite! Na sequência à
Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gabriel
Força Silvestre: Boa noite a todos! Eu vou esclarecer algumas coisas Secretário Genésio,
agradecer a presença de você aqui primeiramente. Independente de política eu acho que a
gente tem uma relação de amizade e isso não deve ser confundido, certo? A questão do
Prefeito realmente eu fiquei um pouco exaltado. Porque? Em seis (6) meses ele nunca
compareceu aqui! Porém no dia da discussão e votação de um tema importante, polemico, ele
vem aqui com o intuito de que? De fazer pressão nos Vereadores? Eu sou um cara meio
sanguíneo mesmo, eu tenho essa postura, me desculpe se eu fui deselegante, infelizmente
não era a minha intenção. No que diz respeito que você falou que eu só me atento e só dou
valor para a população usuários da saúde, não foi isso que o Senhor disse? Que vai procurar o
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posto de saúde né? Aqueles que reclamam! Não, o que eu disse é o seguinte! Para a minha
opinião de cargo comissionado que vem e talvez eu me expressei mal na hora. Cargo
comissionado que vem aqui pressionar e fazer tumulto, algazarra. Que eu imaginava que ia
acontecer aquilo, entendeu? Que eu já estava acompanhando as redes sociais que aquilo iria
acontecer, pra mim a opinião dessas pessoa é secundária. O resto da população não! E eu
assumo aquilo que eu falo tranquilamente, sobre o Sitio Recreio que eu não me pronunciei,
então eu não vou entrar no mérito. A questão da saúde, dos atendimentos o Senhor disse em
dezoito mil setecentos e vinte (18.720) atendimentos né? Ok! Eu vi também na prestação de
contas e quando eu estava aqui que o pronto atendimento teve mil (1000) atendimentos a mais
que o normal, isso mostra uma falha grande demais na ponta, na atenção básica que é onde
tem o que? Médicos de PSF, ambulatório, e isso aí mostra uma falha porque vai descarregar
onde esse povo que está buscando atendimento? No pronto atendimento, entendeu! Tinha
gente que ia no postinho de saúde e não tinha médico e essa semana parece que voltou a
funcionar na Agrovila e na Vila Verde. Então parabéns, se fizeram isso parabéns! Esclareci
essa parte? A questão dos Secretários que o Senhor disse, há um tempo atrás eu pedi ao
senhor presidente, que encaminhasse ofícios a todos os secretários para que viessem aqui na
câmara, fazer esclarecimentos, e foram encaminhados, então Genésio, eu não sei o que esta
havendo, pois eu solicitei, e foi encaminhado e o presidente é prova, o Claudio também, porque
eu solicitei a eles, esclarecido isso também? No que você disse que eu não via com bom olhos
a questão do reajuste dos professores, na ata não esta escrito isso, eu não disse isso, eu disse
o seguinte, esta aqui a ata, eu disse que eu tinha conversado com o financeiro, e que eu tinha
dito que os professores não tinham recebidos os sete ponto sessenta e quatro por cento
(7,64%) de reajuste, certo. E que eu não iria me posicionar quanto aos funcionários efetivos,
onde até fui chamado de burro, porque não me referi aos efetivos, acho que porque a pessoa
estava exaltada e não se atentou ao que eu dizia, então, eu disse que, naquele dia que
conversei com você, no outro dia procurei a Contadora, procurei o pessoal do financeiro e eles
me disseram que irão realizar um estudo e em julho darão uma resposta. Já é julho. Certo,
então, o que eu vejo, diante tantos cargos comissionados não tendo manifestação, eu não
esperava com bons olhos um aumento real para estes funcionários, os funcionários efetivos,
não estava dizendo dos professores, esta claro agora? Na questão da rodoviária eu estive no
DER, Gilmar foi comigo, eu disse à eles, gente, a rodoviária esta lá, esta parada, as pessoas
estão pegando ônibus ainda num bar, com sacolas, com pessoas bêbadas, durante anos foi
assim, mas tem uma rodoviária pronta, o bar quebrando galho, servindo de guarda volume, e
porque colocar tanto empecilho se tem uma rodoviária, ai eles me disseram que foi passado
para o secretário de obras uma relação, para adequação e esta aguardando uma resposta,
certo? Já mandou. Então esta certo, fechou, e a rodoviária nem tinha sido citada na sessão,
mas já que você citou, eu vou falar. A questão da unidade de são Francisco, secretário, eu não
vejo como elefante branco, porque, São Francisco é uma região distante do município, onde
você tem Jacutinga, Santa Luzia, Cristo Rei, você tem toda aquela região do Misterioso, que
tem que se deslocar de lá de cima, pra vir ou na agrovila ou em são roque para buscar
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atendimento, pra fazer um curativo ou tomar uma vacina, então eu não vejo aquilo como
elefante branco de forma alguma, eu vejo assim, garantir a acessibilidade da população à
saúde, acesso aos cuidados, então eu discordo do senhor neste aspecto. A questão do
dinheiro, quando eu disse quatro milhões e oitocentos mil, não me recordo, quase cinco
milhões, eu não afirmei que eram quatro milhões e oitocentos mil reais soltos não, eu não disse
isso, esta em ata, ficou quatro milhões e alguma coisa sim, alguma coisa amarrada, e alguma
coisa a prefeitura esta usando, até porque já foi feito um milhão e setenta e oito mil e duzentos
e cinquenta e um reais em suplementação, esta aqui, o senhor quer ver, agente tira cópia e te
entrega lá, eu peguei isso aqui, estão aqui os dados se eu ler tudo nós vamos ficar até
amanha, então no que diz respeito a sua fala, com todo o respeito agente pode sentar e você
me explicar melhor se tem algum erro. No que tange ao senhor presidente, eu acho que ficou
algo meio vago no ar, na ultima sessão, após os nossos pronunciamentos o senhor disse que,
em letras garrafais, eu acompanhei a gravação e o senhor disse “estamos ouvindo esta
questão, cheque em branco, administração desonesta”, ai novamente o senhor disse “será que
só na época que eu fui prefeito e na época hoje que o Rubens é prefeito que desonestidade vai
existir.” De novo “só o prefeito agora é que pode ser ladrão, é uma acusação muito forte que
vocês fazem” se referindo aos vereadores, é uma acusação que será desonesto, eu quero
perguntar ao senhor, em que momento alguém disse que o Prefeito Rubens, o senhor ou
alguém da administração é desonesto, em momento algum alguém disse isso, certo, eu acho
que esta questão o senhor deveria se retratar, deixar isso mais claro, para a população não
achar que nós estamos chamando o Prefeito ou algum funcionário de desonesto, que em
momento algum nós dissemos isto. O que nós queremos saber com os cinco por cento de
suplementação, voltando a falar dos cinco por cento, é como vai ser usado o dinheiro publico
no município. Só isso, se vai ser empregado em prioridades ou não, se for em prioridades que
ótimo, vamos aprovar sem problemas. Era isso o que eu tinha pra falar, boa noite a todos. A
presidência mantém franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Claudecir
Strelow: Boa noite, Presidente Salvalaio, aos visitantes, hoje estou bem mais calmo, tranquilo,
falando a você Gilmar hoje nem vou teimar, nem gritar, você já vem desde janeiro batendo o
martelo provocando-nos, e você conta mentira sim, não vai falar que cem por cento não, que
conta, só a nossa administração, você cobrou de nós, já há três meses você vem cobrado que
o prefeito não fazia nada, e você mesmo disse aqui que foi secretário de assistência social, ai
nós perguntamos porque você não fez nada, e você falo que era muito pouco tempo, lembra
disso, e eu fico nervoso com você, é porque há muito tempo você vem futucando nós, e coisas
desleais, o cara tem que ser mais honesto. Não é que eu fiquei nervoso, é que você vem
futucando coisas que não deveria, e é isso, eu quero agradecer a população, não é que eu sou
nervoso, mas naquele momento eu fiquei nervoso, porque você mente, e mente muito Gilmar,
muito obrigado. Vereador Gilmar Meireles: Nobre vereador fui secretário e tenho convicção
nos seis meses aproximadamente que eu passei lá, eu desenvolvi muitas atividades lá, nos
seis meses que fiquei na secretária, façam uma comparação das atividades durante os seis
meses, que foram muitas. Eu não fiquei ali parado não, então eu tenho orgulho de dizer que
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fiquei estes seis meses lá, tenho a convicção que as colegas que trabalham na assistência,
sabem como funcionam as coisas lá, como o senhor disse na vez passada que o Gilmar
ocupou o cargo da Assistência pra dar cesta para os outros, o secretário de assistência tem
uma de suas atribuições, que se eu estiver errado a atual secretária esta aqui, e é ela que
ordena a despesa no que diz respeito à cesta básica e tudo o que é relacionado a estas
questões que tem lá, só que por fora, em hipótese alguma o Gilmar ia fazer isso lá, lá tem um
técnico que é contratado ou efetivo que é Assistente Social que faz todos estes tramites, claro
que o secretário quando lá esta, ele atesta quando tem que fazer os atos na hora do
pagamento, agora jamais o Gilmar saiu entregando cesta básica, uma coisa que você também
bateu aqui, então as atribuições do secretário são estas, ordenar a despesa daquela secretaria
que ele está, então se você esta dizendo que eu contei mentira, que eu não desenvolvi nada
na secretaria, da uma olhada lá, veja se alguma coisa não foi feita naquele pequeno tempo que
eu fiquei lá. Boa noite a todos. A presidência mantem franqueada a palavra aos senhores
vereadores. Vereador Renato Angelo Gastaldi: Boa noite a todos, quero cumprimentar a
mesa diretora, os colegas vereadores e vereadora, a todos aqui presentes, estou aqui hoje
para parabenizar a festa que se realizou no município, há muitos anos que já não temos este
evento, mas vou dar os parabéns à secretaria de esportes, cultura e laser, e a todos que se
empenharam nesta festa, uma festa muito agradável, não houve incidentes, então agradeço de
coração mesmo a festa que aconteceu no município. E hoje fico triste também por ver estes
discursos que estão acontecendo, quando eu dei a partida no dia primeiro de janeiro aqui no
clube na posse de todos nós, onde todos fizeram aquele juramento, que iriamos trabalhar pelo
município. Eu estou triste porque eu queria ver todos os vereadores se empenhando pelo
município, como estão, mas eu vejo um intriga politica, que eu acho que é mais politicagem do
que trabalho por nosso município, e eu queria ver todos unidos, não vou criticar ninguém, mas
peço a vocês que trabalhem pelo município, eu acho nós temos um prefeito que eu admiro que
não tem coragem de falar nada de maldade pra ninguém, tem muitos secretários competentes,
que podem fazer este município muito bom, e eu jamais quero fazer o mal pra este município
se esse vereador esta aqui eleito, o mais votado do município, então eu quero contribuir com
este povo e dar o meu máximo, para agente sair destes quatro anos com cabeça erguida. Uma
boa noite a todos. A presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores.
Vereador Claudecir Strelow: Gilmar eu jamais falei que você roubou lá não, mas eu falo que
na época que você foi secretário, a imagem pra você ganhar a politica na época, com cesta
básica, isso você usou, não adianta você teimar comigo, porque eu fico irritado, mas hoje eu
quero ficar calmo, mas a imagem você usou, e o nosso amigo Gabriel também, eu quero ver se
ele vai botar no facebook alguma coisa desta sessão, que dessa vez não colocou nada, que ao
final deste mandato vocês mesmos vão se boli entre vocês, escuta o que eu estou falando. A
presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores. Continuando com os
trabalhos a presidência submete à deliberação do plenário acerca da continuidade dos
trabalhos legislativos sem o intervalo regimental. E os vereadores que aprovarem permaneçam
sentados. 15 Sendo a proposta de continuidade dos trabalhos sem o intervalo regimental
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aceita, a presidência passa a deliberar a Ordem do Dia, e convida o Secretário a proceder à
nova chamada dos senhores vereadores. Confirmando a presença de todos os vereadores. A
presidência solicita e incontinenti submete à deliberação do plenário acerca da dispensa do(s)
Parecer(s) em relação ao Projeto de Lei nº 021/2017. Dispensa dos Pareceres aprovada,
senhores vereadores. A Presidência submete à discussão o Projeto de Lei nº 021/2017. A
Presidência submete à votação o Projeto de Lei nº 021/2017, e os vereadores que aprovarem
permaneçam sentados. Projeto de Lei nº 021/2017 aprovado, senhores vereadores.
Concluindo a sessão a presidência agradeceu a presença de ex-vereadores como o Altamir
Boschetti, Eliseu Demuner Filho, Itamar Tadeu Regatieri enfim, todos os ex-vereadores que já
fizeram parte nesta casa, este é o legislativo eu gosto muito de ouvir falar em transparência,
isso é bom, temos que ter transparência, então aquilo vereador Gilmar que foi colocado aqui, o
seu trabalho de estar atendendo, você não tem uma sala mas você não é atrapalhado aqui,
você esta sendo liberado para trabalhar, quando se fala em assistencialismo hoje eu estava em
Colatina e ouvi, nós somos em dezoito municípios, não sei dizer quais, que fazem parte deste
núcleo de saúde, que tem atendimento na unesc, enfim o nosso atendimento é em Colatina, e
hoje eu ouvi isso em Colatina que na próxima reunião que eles tem, que são roque e pancas
fazem um trabalho de assistencialismo politico, não vou citar nomes, não digo que foi vereador
ou secretário ou qualquer outro, mas o que quer dizer assistencialismo, a secretaria de saúde
tem o agendamento, dali ela liga pra lá, sem mesmo o secretário estar sabendo, e ali você
agenda a consulta, tem quinze pessoas na sua frente, temos em vitória também e para
exames. Então quando você vai e procura até através de nós, e nós encaminhamos à
secretaria que lá vai ser agendado, porque se nós fizermos isso, estamos sendo bons, mas
estamos sendo injustos, sendo bom com um, que colocamos lá na frente da fila, ele fica
agradecido, mas você tirou a vez daquele que já estava na fila. Quando eu falo
assistencialismo, você salva um e mata o outro, temos que tentar salvar os dois, temos que
fazer um trabalho de valorização do município, então vamos valorizar o secretário, a secretaria,
quem esta agendando, porque quem sabe é o médico se é uma urgência maior, agora quando
chega na hora que o cara precisa, vamos reunir a sociedade vamos conseguir uma consulta
particular ou um exame particular que é mais rápido, ótimo. Você não atrapalhou aquelas
pessoas que estão na fila. Eu acho que temos que respeitar aquele que já esta na fila. Por
exemplo, amanha eu vou lá no posto de saúde, por eu ser vereador, tem cinco pessoas na
minha frente, e eu não estou passando mal na urgência, e eu querer entrar na frente de todos.
Eu estaria sendo injusto. Então ser bom é uma coisa e fazer justiça é outra. Nós devemos
procurar fazer um trabalho, ajudar nas secretarias, que são as duas que precisamos ajudar
muito que são a de Assistência Social e a de Saúde, que são as que trabalham mais na área, a
de educação e as outras já tem seus sistemas de trabalho, e que não interfere tanto, agora
nestas são as que mais nós somos procurados, e nós socorremos, mas quando o faço, eu
trago até o posto de saúde e ali deixo nas mãos da secretaria, que se o médico achar
necessário, ele encaminha ao hospital ou manda de volta, mas eu não interfiro, mas vamos
tomar cuidado, espero que não sejamos citados que no município, há pessoas que fazem
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estas coisas, e que seja um de nós tanto do Legislativo, Executivo ou mesmo Secretários,
agente tentando beneficiar alguns e atrapalhando o trabalho do Secretário, ou de quem
trabalha no agendamento, vamos manter este respeito, independente de partido nós devemos
ter o respeito um pelo outro, estamos aqui representando o município, nós somos nove
vereadores, nosso município tem vinte e sete comunidades, nós temos comunidades que não
tem um vereador para representa-las, mas todos devemos representar, eu não represento São
Jacinto, minha preocupação é com qualquer outro bairro, então que agente possa fazer esse
trabalho. E eu quero parabenizar o prefeito pela festa, que na terça feira estava todo o grupo e
estavam com medo de promoverem a festa, e as bandas já estavam programadas tudo pronto
e o prefeito disse, a festa vai acontecer, então parabéns ao prefeito, ao secretário, a toda a
equipe que promoveu a festa, a festa foi bonita, houve participação, houve amizade,
brincadeiras, e isso é importante para o município, não importa se não foi feito em outro ano,
se no ano que vem não vai fazer, mas nesse ano foi feito, e o povo precisa, se não
precisaríamos ter secretaria de esportes, cultura e laser, e ficaríamos só com saúde, educação
e assistência social, não, temos que ter estas coisas também, precisamos ter laser no
município, e o que agente viu lá, as pessoas se divertindo, independente de partido e situação
politica, foi muito bonita a festa, e parabéns pela atitude do prefeito de ter mantido a festa,
espero que em outras festas agente não tenha a preocupação de não poder fazer. Então
vamos procurar ajudar, se nós queremos o bem para o município, nós temos que ajudar,
independente do prefeito que esta, o prefeito que foi eleito foi pra quatro anos, se não for o
TER, o TSE ou o tribunal de contas, nós temos que aceitar administração até 2020 e lá
teremos nova eleição, e ai veremos qual o seguimento e nós estamos eleitos para este
mandato se acontecer alguma coisa com algum de nós, que venha os suplentes. Enquanto
isso nós somos os vereadores desta casa. Que agente possa ter esta amizade este bate papo,
conversar, haver dialogo entre nós. Nós não temos um assessor para cada um, não temos
condições de ter, nós temos que dar uma revisão com essa situação, das comissões quererem
trabalhar e ter alguém para ajudar, mas vamos fazer, vamos conversar, vamos fazer um
projeto, como aprovamos hoje, pra acertar a questão do chefe de gabinete que passa a ser
diretor geral, que era antes, e assim eu acredito que funciona melhor, porque muitas vezes da
a entender que o chefe de gabinete é exclusivo do presidente, e eu não preciso do chefe de
gabinete, eu quero que ele esteja a disposição de todos, se o Gilmar, o Gabriel, enfim qualquer
vereador que precisar, o Patrick vai atender, o Claudio vai atender, o Francis esta ai pra
atender, todos os servidores estão aqui para atender todos os vereadores, como me atendem
quando preciso, e eu agradeço a todos que votaram pela aprovação do projeto, isso já existia
antes, foi alterado, para se reservar somente ao presidente, e eu não vejo ai esta necessidade.
Por fim eu agradeço a presença de todos, dos funcionários, vereadores, é bom que todos os
vereadores estejam presentes, aos secretários, ex-vereadores, ao secretário que veio nos
esclarecer, e assim Genésio é interessante que na próxima sessão outro secretário venha, ele
poderia vir sem se inscrever na tribuna, mas eu peço que faça a sua inscrição porque fica
melhor, e se inscrevendo nos temos que entender que, de acordo com o regimento, o inscrito
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tem de dez a quinze minutos de fala, mas um secretário para prestar contas é pouco tempo,
sendo assim nós abrimos um tempo maior, por fim eu gostaria de fazer um convite que o
presidente do sindicato dos trabalhadores rurais me pediu, do seminário de estratégias e
politicas publicas no âmbito federal, estadual e municipal para a agricultura familiar, juntamente
com a SEAG, no município de São Roque do Canaã, sexta feira dia sete de julho de dois mil e
dezessete, dás oito horas ao meio dia, no auditório do CRAS, todos estão convidados, e é
importante participar, principalmente nós vereadores. 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, Fabiano Margon, Gabriel
Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala
Barba Simonelli, Renato Angelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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