CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 17 DE
OUTUBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos dezessete dias do mês de outubro 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 Trigésima Quinta 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 ausência do Vereador Leonardo Casotti Peroni, e havendo
quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em
discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em dez de outubro de dois mil e dezessete,
sendo aprovada por todos os presentes. A Presidência convidou para fazer parte da mesa o
Vice-Prefeito Municipal Adilson Braz Broseghini. Não constando nenhuma matéria para o
expediente do dia e havendo um orador inscrito para fazer o uso da Tribuna Livre na forma
regimental a Presidência passa palavra ao escrito senhor Valter Antônio Bertolo assunto
crise hídrica: Senhor Valter Antônio Bertolo: Boa noite a todos, a crise hídrica já vem a
bastante tempo assustando todos nós. E quando conversamos com algumas autoridades
nos assustamos ainda mais. Porque ninguém faz nada. Eu perguntei ao André ontem, se os
vereadores poderiam fazer alguma coisa para o município, eu passei por santa Julia por
estes dias e está feia a situação, nós não temos mais água, todos precisam de água, e tem
alguns produtores que estão irrigando suas lavouras, enquanto outros não tem água nem
para beber, isto é um absurdo. os poços artesianos profundos são proibidos, e o que
faremos. já tem produtor abandonando suas culturas. e eu vim até aqui para pedir para os
vereadores, junto com a AGER para tentar tomar alguma providência. eu estou assustado
porque a tendência é piorar, e então eu peço aos vereadores para buscar os órgãos
competentes para buscar alguma solução, porque o agricultor que vive somente de sua
produção, está passando por dificuldade. e é só isso o que eu tinha para falar. muito
obrigado, boa noite. Com a palavra a Presidência agradeceu a presença do inscrito, pela sua
preocupação, é a preocupação de todos, quando fui prefeito tivemos também uma seca
parecida, e a promotoria fez o Termo de Ajuste de Conduta, e como você disse, é difícil lidar
com as pessoas, e o meio ambiente é uma das legislações mais amplas, e é difícil de
controlar, e esta preocupação sua, é correta, hoje já temos caminhões pipa na cidade para
abastecer a população. e o problema é que os grandes agricultores não têm consciência de
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que não há recursos para plantar lavouras grandes. Muito obrigado pela sua fala. A
Presidência franqueia a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles:
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora senhores e senhoras aqui
presentes, quero cumprimentar o orador, concordo plenamente com a sua fala. Quando
você diz a questão dos nossos representantes a promotoria menciona que ela fala daquela
forma secretário fala que infelizmente tem a legislação, a gente não pode fazer muita coisa,
mas podemos sim, quem manda na nossa casa somos nós, e hoje quem tem
responsabilidade no nosso município somos nós, representante que fomos eleitos pelo povo
por 4 anos, então a legislação tá aí temos que chamar esses órgãos para cá ver a
problemática e discutir uma solução, que é fácil você tá na sua zona de conforto Sentado lá
e nós temos uma realidade aqui onde o povo está morrendo, quem tem condições faz um
poço artesiano de profundidade, não sei se eu sou leigo um pouco na questão da legislação,
mas o que eu vejo que a questão do posto artesiano é para consumo humano e animal,
existe a questão que fala com relação a outras questões que nós temos que tentar, nós
representantes públicos. Marilândia também teve um problema sério com relação à questão
de água, hoje tem muitos barramentos, muitas coisas foram feitas, que eles entraram com
os órgãos, estão dando incentivo ao produtor a fazer barragens para quando chover
armazenar água, é o primeiro passo que está se fazendo, então qual é o próximo passo, nós
temos que sentar com representantes do Ministério Público, AGER, as secretarias
competentes, porque não adianta eles lavarem as mãos e nós ficarmos a mercê, este é o
meu ponto de vista, como representante da população, eu tenho certeza que os demais
colegas concordam comigo, se nós não olhar e cuidar da nossa casa, e temos que usar a
legislação já existente para buscar soluções, fazer audiências públicas com a sociedade,
agradeço a fala do orador, e vamos buscar solucionar estes problemas. Quero também
aproveitar o momento para falar em relação ao dia do professor, porque é a profissão que
forma o cidadão, e temos que ter na sociedade bons cidadão, como dizia Paulo Freire, a
educação não muda o mundo, ela muda o ser humano, e esse ser humano através de suas
ações, ele tem a capacidade de mudar o mundo. então eu cumprimento e parabenizo cada
professor, pela dignidade de sua profissão, as vezes é desvalorizado. e também quero dizer
que recebi algumas ligações informando sobre alguns problemas do transporte da faculdade,
ficaram dezessete alunos sem o transporte, tendo que faltar em suas aulas, ou tendo que ir
por conta própria, tendo atividades importantes na faculdade, então eu peço para que
averigue junto ao executivo para solucionar o problema. Meu boa noite a todos. A
Presidência mantem franqueada a palavra senhores vereadores. A presidência parabenizou
os produtores que abriram espaço em suas propriedades para que seja reflorestada, e
também para construção de barragens, e disse que é importante a conscientização dos
produtores, na questão da agua, e também na regulamentação para o uso da água. 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,
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Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Olga Maria Dala
Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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