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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 11 DE JULHO 
DE 2017. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR MIGUEL 
DJALMA SALVALAIO. 

Aos onze 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 
Segunda 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 o Vereador Gilmar 
Meireles 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 quatro 
de julho 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 11 de Julho de 2017; Indicação n° 057/2017, de autoria do vereador Claudecir 
Strelow, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, 
sejam feitos reparos nas Escolas Municipais Luiz Mônico e Josephir Boschetti; Requerimento 
n° 014/2017, de autoria dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles e Olga Maria 
Dala Barba Simonelli, após deliberação do plenário, seja requerido ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal as seguintes informações: Cópia do Ato de Nomeação Informando seus 
respectivos vencimentos, Horário de Trabalho com sua respectiva carga horária e qual 
secretaria estão lotados os servidores listados no requerimento. A presidência colocou em 
discussão o requerimento n° 014/2017, e posterior votação, 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 Itamar 
Tadeu Regattieri assunto: A Suplementação de 5% e outros assuntos. Boa noite a todos, quero 
cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da câmara, Senhor Miguel Djalma Salvalaio, 
aos demais membros da mesa, Gabriel, Geraldo, Funcionários desta casa de leis, demais 
vereadores, público presente. O que hoje me traz a essa tribuna presidente, é pra falar um 
pouco sobre esta suplementação de 5%, porque isso ocorreu na sua gestão como prefeito, 
então eu vou colocar algumas coisas aqui, que eu espero, não tenho nada contra os cinco 
vereadores que aprovaram os cinco por cento, porque isso não acontece há doze anos no 
nosso município, não só doze, foram dezesseis, primeira gestão trabalhou com cinquenta por 
cento, veio o Miguel Salvalaio e trabalhou com cinco, passou mais quatro anos não existiu mais 
cinco por cento no nosso município, sempre trabalhou com quarenta, cinquenta, sessenta nem 

http://www.camarasrc.es.gov.br/
mailto:contato@camarasrc.es.gov.br


 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

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  

me recordo dos valores nos orçamentos anteriores, e ai a questão, a primeira suplementação 
na gestão Salvalaio, que chego na câmara, era uma suplementação para comprar uma Toyota 
para puxar óleo, e nós tivemos voto contrário, sabendo que tinha antigamente um Pampa que 
era um absurdo o aluguel dele, e nós precisávamos de uma Toyota para puxar óleo, mas o 
presidente na época, senhor Aylton Roldi, se estiver presente eu agradeço a você Tita, você 
teve a dignidade de dar o voto de minerva para que esta Toyota fosse comprada pelo 
município, que atende até hoje aqui na prefeitura, que eu vi vários leilões sendo feitos e a 
Toyota continua ai sendo muito útil para o nosso município, então eu quero dizer, com os cinco 
por cento os vereadores vão ser muito exigidos na câmara, tá Gabriel, Leo, Fabiano, Olga, 
Gilmar, vocês tem todo o direito, deram cinco por cento, fiscalizar o Prefeito, ver onde esta indo 
o dinheiro, mas será que antigamente ninguém procurava saber onde estava indo o dinheiro, e 
ali aprovava, inclusive o Vereador, inclusive o vereador que aprovou os cinco por cento, ele 
teve mandato de oito anos, mas jamais deram cinco por cento pra ele trabalhar, eu estou 
fazendo um pequeno esclarecimento, porque tinha vereador que faltava sessões, tinha que dar 
cinco por cento, os projetos desciam, como este calçamento do Vando, quatro vereador 
faltaram na sessão, precisamos buscar o Tita, operado dentro de casa pra fazer a sessão para 
aprovar aquele calçamento do Vando Volpi, então eu to aqui colocando Gabriel, não estou 
criticando ninguém, o Leo, o Fabiano, a Olga vocês que votaram sobre os cinco por cento, que 
continuem, eu quero ver outras administrações ter cinco por cento pra trabalhar, porque até 
hoje, só teve cinco por cento para a oposição, dezesseis anos de situação jamais teve cinco 
por cento de suplementação, então eu peço a vocês, aprovem os projetos, porque nosso 
município precisa, nós somos cidadãos são roquenses, nós dependemos que esse município 
cresça, porque nós vemos as dificuldades dos comercio, da indústria, na agricultura. Então que 
desça os projetos, não vamos fazer picuinha politica, vamos aprova-los, vamos ajudar Rubens 
Casotti, amanhã ou depois ninguém sabe quem vai ser candidato, quatro anos passam, vamos 
aprovar, é o que eu peço a vocês, eu estou aqui dando uma explicação, porque nós fomos 
sofridos na época de Miguel Salvalaio, e ele esta aqui, o quanto que pisaram não querendo 
aprovar os projetos, quer dar cinco por cento, deu fiscalizou, mas aprova os projetos, tudo 
bem, porque como vereador ai na rua, fica queimado, deram cinco por cento pro Prefeito, não 
os projetos vieram e foram aprovados, não é Gilmar, fiscalizou, não é Fabiano, Leo, Olga, tudo 
bem, agora virão outros e será que se esta câmara tiver com estes mesmos vereadores e a 
gestão for contraria, situação, vocês vão querer dar cinco por cento ainda, para fiscalizar, 
porque até hoje eu não vi. Quero agradecer a compreensão de todos, uma boa noite, me 
desculpem, muito obrigado. A Presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Não 
havendo pronunciamento dos vereadores, a presidência agradeceu ao inscrito, que é 
importante nós sempre pedimos às pessoas inscritas, que falem em tom moderado, nós 
sempre avisamos porque nós temos um regimento, eu falei na sessão passada, e sempre 
procura reforçar, alguém questionou semana passa, que o Genésio falou tanto tempo, ele veio 
fazer um esclarecimento com uma prestação de contas, e é diferente, ele não precisava nem 
estar inscrito, ele poderia ser convocado pela mesa, para poder fazer isso, então o inscrito tem 
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dez minutos para falar, especificamente naquele assunto ao qual se inscreveu. E nós 
agradecemos, pedimos para quem quiser se inscrever que venha até a sexta feira às 
dezesseis horas, quando não é feriado na sexta, se não tem que ser na quinta feira, porque 
devem ser quarenta e oito horas antes da sessão, que a pessoa tem o direito de se inscrever 
para fazer uso da tribuna livre, também falar a todos que houve aqui uma polêmica, há um mês 
atrás, que era aquela questão da escola móvel da FINDES, que o Prefeito não queria, então o 
Genésio veio até a Câmara e fez alguns esclarecimentos e vimos que não foi aquilo que 
aconteceu, até o Presidente da Findes viu, na época, que não havia local para instalar, porque 
tinha que ser instalada num local que tenha visibilidade, e quem passou no centro da cidade já 
viu que está a Carreta instalada onde era o posto de saúde antigo, e desde o dia que se teve a 
ultima conversa do secretário com o presidente da Findes o Senhor Marcos Guerra, ele disse 
que ia tentar trazer alguns cursos para São Roque e no dia que ele fez a inauguração do 
laboratório de cerâmica lá no IFES, ele veio até mim e o Prefeito e disse que em julho ia estar 
chegando a carreta, e nós optamos por não anunciar, para aguardar a certeza, e como ela 
chegou no município estamos anunciando agora. Inicialmente esta carreta trouxe um curso de 
Marceneiro e posteriormente virão outros cursos que ele trará de acordo com a necessidade do 
município, é bom quando nós ouvimos e vemos que não foi daquele jeito, que criou aquele 
impacto no município entre a Findes e o Município, e chegou hoje e provavelmente semana 
que vem já esteja em funcionamento, e já anunciando os cursos, é bom para o nosso 
município, claro que a escola que vinha eram mais de trinta cursos, talvez nós não tínhamos 
nem público para esta quantidade de cursos, mas hoje já estamos com a primeira carreta, 
como será feito as inscrições, acredito que semana que vem nós já seremos informados, 
começando com as esquadrias, com seus funcionários, nas fábricas de móveis, enfim vai se 
estabelecer depois como vai ser o funcionamento dos cursos. Quanto à fala do inscrito, é bom 
quando vemos os projetos que foram feitos, quando você cria algo no município e que continua 
funcionando, quando algo se perde, não é o Prefeito, e sim o poder público, que somos todos 
nós munícipes, e eu digo, que em São Roque são três coisas que eu fico alegre de ver, onde 
eu tive a oportunidade de criar, que foram: o pronto atendimento 24 horas, cujo me orgulho, 
pois sou usuário do posto de saúde a minha vida toda, nunca tive plano de saúde, nem minha 
família, e estamos sempre usando, e nós vimos que foi crescendo, melhorando as instalações, 
e isso é bom, e dar continuidade, quando tínhamos três médicos, passamos para quinze, e 
hoje continua, lógico que temos reclamações, nunca vamos agradar a todos, eu digo que no 
inicio do meu mandato como Prefeito, nos primeiros meses até ter o plantão 24 horas, nós 
tínhamos muito menos reclamações, porque a partir do momento que criou a população quer 
um atendimento sempre maior; um outro foi o centro de fisioterapia, que trouxemos e que eu 
lembro quando o Ita fala que os vereadores tem que analisar muito os projetos, que é bom 
para o município, e eu tive votos contrários, na criação do centro de fisioterapia, e eu hoje 
perguntaria a todos os munícipes, quem hoje não valoriza estes programas, porque tinha que 
sair daqui e ir para Vila Velha para fazer fisioterapia, que é nosso ponte de referencia, e é 
importante dar continuidade à estes trabalhos; e por ultimo, um outro que tem menos a ver com 
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o município, que é a criação da APAE, cujo levava de seis a oito crianças para Colatina, e 
depois de criada, esta ai até hoje se mantendo já, e continuando a crescer. Então isso é 
importante, e nosso papel aqui é estar a favor do Município, seja Vereador, seja Eleitor, poder 
Executivo, que esta nas secretarias, todos nós, temos que ter o interesse de estar trabalhando 
e trazendo aquilo que podemos dentro deste período que estamos representando o povo, e eu 
sempre digo, eu não sou Vereador, eu estou Vereador, ninguém é Prefeito, você esta Prefeito 
pelo mandato, passou, passou, é o outro que vem, ele que assume, ou você continua, e assim 
por diante, e agente vai dando continuidade. E eu falo uma coisa que entristece, quando me 
refiro à recuperação do rio, nos tínhamos oito estações de tratamento de esgoto, todas 
funcionando, e que foram sendo abandonadas, não foi dando assistência, até barata, já tinha 
muitas casas ligadas, e hoje se perdeu, estando pra se iniciar tudo de novo, nós vimos o 
montante de dinheiro que tem, todos sabem, quem já esteve na administração, quem já teve 
que lidar com a área da saúde sabe, é uma das coisas mais caras que existe, mas nós sempre 
ouvíamos, e ouve hoje, que trabalha no ministério da saúde fala, cada real investido em 
saneamento básico, são quatro reais de economia na saúde, estes são dados que eles 
fornecem, e a FUNASA sempre fala isso. Que agente torça para que de certo, para retomar 
este recurso, junto com a CESAN, para ela assumir esta contrapartida para o município poder 
fazer este investimento, tirar este esgoto do Rio, que é um desejo de cada Munícipe. E por fim 
a presidência agradece aos ex vereadores presentes, vejo que o Cassio estava aqui conosco, 
aos secretários municipais que estiveram presentes, aos servidores do executivo e desta casa. 
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. 

http://www.camarasrc.es.gov.br/
mailto:contato@camarasrc.es.gov.br

