CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 03 DE
OUTUBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos três dias do mês de outubro 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 Terceira 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 vinte e seis de setembro de dois mil e dezessete, sendo
aprovada por unanimidade. A Presidência convidou para fazer parte da mesa o Vice-Prefeito
Municipal Adilson Braz Broseghini. Em seguida a Presidência solicitou ao Secretário para
efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 03 de
outubro de 2017, Indicação nº 077/2017, de autoria do Vereador Renato Angelo Gastaldi,
indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por
intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o estudo para a obtenção
e construção de uma área de lazer no Bairro Francisco Torezani; Indicação nº 078/2017,
de autoria da Vereadora Olga Maria D. B. Simonelli, indicando ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, a manutenção do calçamento na estrada que dá acesso à
Comunidade do Sagrado Coração de Jesus, no Distrito de São Jacinto; e Indicação nº
079/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, indicando ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos, a instalação de lixeiras em pontos estratégicos no Município de São
Roque do Canaã-ES, conforme Lei Municipal nº 792/2017 - institui o programa adote uma
lixeira, de autoria do Vereador Gilmar Meireles. Não havendo oradores inscritos para fazer
uso da tribuna livre na forma regimental, a Presidência franqueia a palavra aos senhores
vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos, senhores vereadores,
Senhor Presidente, Vice Prefeito, funcionários da casa, o que me traz a tribuna hoje, é
primeiro atendendo uma solicitação dos funcionários no que tange a mudança de padrão dos
funcionários efetivos, eles me procuraram, dizendo que entraram com mudança de padrão, e
que durante três anos, todos os cursos e capacitações que foram realizados, e que com o
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cumprimento destes requisitos eles sobem no padrão, que da em torno de quatro porcento,
segundo eles, a comissão que verifica isto ainda não foi montada, e como deveria ter sido
feito em agosto, e nós já estamos em outubro, então eu gostaria que a administração
tomasse uma posição sobre isto e providenciasse o atendimento, tendo em vista que existe
um programa de valorização com o aumento salarial, embora algumas classes ficaram de
fora desta ultima alteração, mas se pensa-se em valorizar o servidor público, estas questões
são de extrema relevância. no segundo ponto eu agradeço a resposta ao requerimento que
foi feito, por mim, pelo Gilmar e outros vereadores a respeito do processo de aquisição de
material de construção, feito pela prefeitura, com a justificativa de melhorar as vias do nosso
município, principalmente as do interior, quero dizer que fomos atendidos em pouco tempo,
já vimos a resposta, eu, Vereador Gilmar, Vereadora Olga, e até então, tudo certo, nós que
prezamos pela transparência temos que trabalhar assim, devemos parabenizar, temos que
usar a tribuna também para parabenizar o executivo. Outra coisa, é que chegaram algumas
informações dos produtores rurais do município, sobre aquela lei que autoriza o poder
executivo a prestar serviço com máquinas e equipamentos agrícolas, vejamos bem, quando
esta lei chegou, nós pensamos em fazer emendas ao projeto, nosso colega Fabiano
representa a câmara, no conselho municipal de desenvolvimento agrícola, e após alguns
dias ele trouxe a seguinte informação: que o conselho juntamente com a administração
pretendia aumentar em vinte reais o valor do que é pago hoje na hora/maquina, uma
maquina que custava vinte e cinco reais, passaria a ser quarenta e cinco, e assim por diante,
cada maquina com seu respectivo valor acrescido de vinte reais, nós entendemos naquele
momento que o agricultor hoje esta com dificuldades financeiras, esta endividado, sofre com
a seca, não produz, então agente pensou em fazer uma divisão, em vez de aumentar vinte
reais, aumentar dez, e também a quantidade de horas, determinaram que era só vinte horas
para cada produtor, nós pensamos em expandir um pouco mais, vinte horas podendo ser
acrescentado mais algumas horas para que não fique uma parte do trabalho sem fazer. E é
neste sentido que estávamos discutindo as mudanças nesta lei, e depois de uma reunião
aqui na câmara do conselho juntamente com o secretário de agricultura e nós vereadores,
optamos por respeitar a posição do conselho municipal de agricultura e da secretaria
municipal de desenvolvimento econômico, e fizemos uma única colocação, que queríamos
que incluísse neste projeto um artigo que dissesse suscintamente em dar publicidade das
ações que esta secretaria venha a desenvolver, e o restante ficaria como estava, nada mais
justo em dar autonomia ao conselho em deliberar sobre o assunto, o que não pode, é alguns
agentes públicos dizerem que vereador não quiseram aprovar o projeto porque queriam
aumentar o valor a hora/maquina, em momento algum dissemos isto, todos são
testemunhas, e isso gera falta de confiabilidade do povo com o legislativo, e quero registra
meu repúdio a esta situação, espero que não tenha acontecido da forma que me foi
passado, que seja boato. Agradeço a todos uma boa noite. A Presidência mantém
franqueada a palavra senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente,
mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, senhor vice prefeito, senhores e senhoras,
meu boa noite, quero falar um pouco da minha indicação, que fala da questão da lixeiras do
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município, tenho um projeto de lei de minha autoria, onde se cria o programa adote uma
lixeira, assim que o projeto teve a entrada no trâmite, eu pedi à secretaria de obras que
fizesse um levantamento de quantas lixeiras seriam necessárias no município, e até hoje
não obtive resposta, a população nos procura, muito lixo nas ruas, estamos precisando sim
das lixeiras, e porque não seguir o projeto de lei, e também lá diz que pode-se ter parceiros
no projeto, onde as próprias empresas podem ter a lixeira com sua logomarca, enfim nos
padrões que diz o projeto de lei, quando a população me procura eu informo que já existe o
projeto, e peço encarecidamente ao executivo, que veja esta indicação e coloque em pratica
este projeto, porque quando se fala em lixo, também se fala em qualidade de vida, ao
mesmo que colocamos o lixo na lixeira nós evitamos a propagação de insetos e outros
problemas que são provocados com o lixo na rua. Gabriel quando você diz quanto ao projeto
das maquinas, eu também fui questionado por alguns produtores com a mesma informação,
se estávamos mesmo aumentando o valor da hora/maquina, e eu informei que nós
vereadores estávamos tentando até diminuir este valor por um período de um ano, porque
sabemos da dificuldade do produtor rural, e se aumentarmos este valor não é viavel, mas
nós respeitamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem tem este diálogo
com o produtor, e deixamos a critério da secretaria acerca do valor, e como o Gabriel disse,
a única ressalva que colocamos, é acerca da transparência dos atos atinentes a este
projeto. Espero que não seja verdade, seja somente um boato. A Presidência mantém
franqueada a palavra senhores vereadores. A presidência informou que também estava
presente na reunião do conselho, junto com os demais vereadores, e que se realmente
estão dizendo isto, estão denegrindo a imagem de todos os vereadores, e o que eu fiquei
sabendo é que o projeto foi retirado para atender a demanda que os vereadores falaram,
acerca da transparência, e depois vai voltar para que possamos votar, eu não soube deste
boato, mas se for verdade temos que apurar para não deixar suja a imagem do legislativo
municipal, todos nós respeitamos a autonomia do conselho, e temos que averiguar quem
esta levando a frente este boato. A Presidência mantém franqueada a palavra senhores
vereadores. A presidência agradeceu a presença do Vice Prefeito, que é importante o
executivo estar presente no Legislativo Municipal. 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.
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

