CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas, realizouse na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a
Trigésima 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, 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, a
Presidência solicitou ao Nobre Secretário que procedesse a chamada dos Senhores
Vereadores, verificando-se a presença de todos os vereadores, e havendo quórum declarou
abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em discussão a ata da
Sessão Ordinária realizada em cinco de setembro 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 12 de setembro de
2017,PROJETO DE LEI Nº 027/2017, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a Criação
do Viveiro Municipal de São Roque do Canaã, e dá outras providências; A Comissão
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela APROVAÇÃO. A Comissão
Permanente de Educação, Saúde e Assistência opina pela APROVAÇÃO. A Comissão
Permanente de Obras e Serviços Urbanos opina pela APROVAÇÃO. PROJETO DE LEI Nº
032/2017, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, Dispõe sobre a Fixação de
Subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais de São Roque do
Canãa e Dá outras Providências; PROJETO DE LEI N° 33/2017, de autoria do Vereador
Claudecir Strelow, Institui a Política de Incentivo ao Uso da Bicicleta. PROJETO DE LEI N°
30/2017, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, institui o Dia Municipal do Ciclista No
Âmbito do Município de São Roque do Canaã e Dá outras Providências. PROJETO DE LEI
N°34/2017, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, que dispõe sobre a obrigatoriedade
das Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento e Ambulatórios do Município
de São Roque do Canaã a fixarem placas informando a escala de médicos e a suas
respectivas especialidades. INDICAÇÃO Nº 070/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles,
INDICANDO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por
intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, A Criação do Programa
“Caminhas Na Calçada”, na Cidade de São Roque do Canaã, Incentivando os Munícipes a
Construírem Calçadas (Passeio Público) e Para Tanto, Dando Incentivos. INDICAÇÃO
N°71/2017, de autoria do vereador Gilmar Meireles, INDICANDO ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal De São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de
Cultura de Cultura Esporte e Lazer, A Construção de Uma Academia ao Ar Livre na
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Comunidade de São Jacinto-São Roque do Canaã. Não havendo oradores inscritos para fazer
uso da Tribuna Livre na forma regimental, a presidência franqueia a palavra aos senhores
vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, mesa diretora, colegas
vereadores, vereadora, secretária que se faz presente, colegas de trabalho dessa casa de leis,
meu boa noite. Primeiramente queria comentar e também parabenizar duas comunidades ao
qual tive a oportunidade de participar de dois eventos, comunidade de Santa Luzia agradecer o
acolhimento e parabeniza-la pela belíssima festa, a Festa dos Amigos, ambiente familiar,
momento que a gente está nessas comunidades, estamos festejando, mas também estamos
ouvindo clamor da comunidade, como representante lá, tive muitas solicitações, dentre elas as
questões da chuva, produtor está sofrendo muito, também estive em Tancredinho, presente na
cavalgada, também fantástica, então é isso que a gente tá vendo, a grande preocupação é a
questão da água para o produtor, e a gente viu hoje um projeto de lei sendo votado aqui, é uma
questão de suma importância, que é a questão do viveiro municipal, hoje a gente sabe que é
de fundamental importância nós fazermos algo para reter a água, quando a chuva vier, é a
questão do reflorestamento, aonde tem reflorestamento aumenta o armazenamento de água,
para as nossas represas e nossos lagos, nosso projeto vem no ensejo de uma grande
preocupação da população, quero falar das duas indicações, feitas por mim, com relação à
questão de se criar um programa caminhando na calçada, o que seria isso? todos nós vemos a
situação das nossas calçadas aqui no município, a população praticamente utiliza, uns 80% a
90% da populaçao trafega a pé, indo ao comércio, na casa do vizinho e é uma questão de uma
sugestão, a gente nessa casa não podemos fazer projetos de lei que onera gasto ao executivo,
mas leva uma sugestão para o executivo, de criar esse programa aonde nós podemos
incentivar a pessoa estar fazendo a sua calçada, dando incentivo, tipo desconto no IPTU,
quem sabe até mão de obra de construção, isso aí vai dar uma oportunidade de quem não tem
condições de fazer 100% da calçada, mas futuramente ele pode fazer a manutenção dela,
então esse programa, é uma sugestão que a gente dá ao executivo, e nós embelezarmos a
nossa cidade no que diz respeito às calçadas, gostaria que o executivo analisasse com carinho
e quem sabe para beneficiar a nossa sociedade, e outra indicação é de uma academia ao ar
livre na comunidade São Jacinto, são clamores da comunidade, tivemos a oportunidade de
estar lá, eu creio que já foi feito o nosso pedido, e aguardamos para que os moradores sejam
agraciados com mais este beneficio. Meu boa noite a todos. Vereador Gabriel Força
Silvestre: Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre os dois projetos de lei que eu
apresentei aqui hoje, o primeiro ele trata da fixação de subsídios, vereadores, prefeitos e
secretários, no final do mandato a câmara aprova os valores do salário da próxima legislatura
para vereadores, Prefeito e secretários, é muitas vezes não estou dizendo que isso aconteceu
em São Roque, nem que vai acontecer, mas em algum momento da história do município pode
acontecer, de vereador chegar na surdina e colocar o valor de salário, às vezes em acordo ou
não com o executivo, exorbitante, então esta lei faz uma média salarial do que foi dado para os
funcionários, durante os quatro anos daquela gestão, e o salário que vai ser estipulado aos
vereadores, ao prefeito e ao secretário, não pode ser superior ao percentual que foi oferecido
ao servidor público municipal, então desta forma moraliza a questão do reajuste salarial, acaba
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com a disparidade, se o funcionário vai ter 20% ou 30% de aumento durante o quatro anos,
que na próxima legislatura vereadores também tenham reajuste não superior a isso, o que não
pode acontecer chegar aqui e botar 50% de aumento para o vereador, para o prefeito e
secretário, eu acho isso errado e imoral, então eu peço aos nobres pares que apreciem com
carinho essa lei, e que compreendam a importância dela, levando em consideração a questão
moral e ética, e lógico que a gente tem que aguardar as comissões, para ver a legalidade,
porque isso é polemico, quando trata de relação de valores de salários, é uma questão
polêmica, que às vezes foge das questões constitucionais, e temos que proferir um parecer
muito criterioso. A segunda é o projeto de lei n° 033/2017, que institui o dia Municipal do
ciclista, diante do que a gente vem acompanhando, não só aqui em São Roque do Canaã, do
uso progressivo da bicicleta, da utilização para fins esportivos, então nesse sentido eu vi uma
oportunidade, de estar valorizando isso, estar estimulando isso, desta forma então eu fiz um
projeto de lei, quero parabenizar também Vereador Cacau, pelo projeto que ele fez, que
estabelece o programa municipal de incentivo ao uso da bicicleta, então essas duas leis juntas
vão se somar e favorecer a esta questão. A terceira é só uma questão de publicidade, a
constituição é muito clara no que diz respeito à publicidade das questões públicas, então eu fiz
o projeto de lei n° 034/2017, que institui nas unidades básica de saúde, no pronto atendimento
e nos ambulatórios município que seja divulgado o médico, a carga horária, qual a sua
especialidade, e quais os dias da semana que ele vai atender, isso só pela publicidade e para a
informação para a população que precisa, uma boa noite a todos. A presidência mantém
franqueada a palavra senhores vereadores, a presidência submete a deliberação do plenário
acerca da continuidade dos trabalhos legislativos, sem intervalo regimental e os vereadores
que concordarem permaneçam sentados. Prosseguindo os trabalhos a presidência solicita ao
secretário a proceder nova chamada dos senhores vereadores. Confirmando a presença de
todos, a presidência submete o projeto de lei n° 027/2017 a discussão. Vereador Gabriel
Força Silvestre: eu esqueci naquele primeiro momento de estar falando sobre a lei que cria o
viveiro, eu queria parabenizar o secretário de meio ambiente que aqui esta presente, e dizer
que é uma satisfação estar aprovando este projeto, tendo em vista a necessidade de um
programa de reflorestamento e recuperação de matas ciliares, de nascentes e dizer que a
primeira indicação minha nesta casa, foi a criação do viveiro, e eu agradeço e parabenizo ao
secretário e a administração por esta ação, tendo em vista que foi vislumbrado a deficiência
que existe no município, totalmente descoberto de vegetação. Meus parabéns. A presidência
submete o Projeto de Lei n° 027/2017 à votação, e os vereadores que aprovarem permaneçam
sentados. Projeto de Lei n° 027/2017 aprovado senhores vereadores. Aproveitando a
oportunidade a presidência parabenizou o Secretário de Meio Ambiente pelo projeto de lei,
tudo que no município você faz por uma iniciativa pode se acabar, e o que fazemos mediante
lei, tem uma chance maior de dar continuidade, e vemos todos os projetos apresentados que
são interessantes e que não geram despesa para o município, e que podem ser cobrados a
qualquer secretaria e a qualquer gestão municipal, e as indicações são importantes, que
ajudam a administração, nós apresentamos as indicações baseados nas reivindicações da
população e assim ajudamos o município. A prefeitura através da Secretaria de Administração
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convida todos os vereadores, a participar, juntamente com a população em geral, das
audiências publicas para elaboração do PPA 2017 a 2021, as audiências acontecerão em cada
distrito, no distrito de santa Julia, na escola Felício Melotti, será no dia 13 de setembro às 18:30
horas, no distrito de São Jacinto, na escola Darly Nerty, será no dia 14 de setembro às 18:30
horas, e no distrito Sede, no Auditório do CRAS, será no dia 20 de setembro às 18:30 horas, é
importante a presença de todos, onde pode-se dar opiniões, nossas propostas, e o vereadores
que puderem participar é de grande importância. Nada mais havendo a tratar a presidência
agradece 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 e Renato Angelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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