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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos vinte e quatro 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 Sexta 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 o Vereador Gilmar Meireles 
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 dos Vereadores Fabiano Margon e  Olga Maria Dala Barba 
Simonelli, e havendo quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a 
Presidência colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em dezessete de 
outubro de dois mil e dezessete, sendo aprovada por todos os presentes. Em seguida a 
Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta 
da Sessão Ordinária do dia 24 de outubro de 2017; Projeto de Decreto Legislativo nº 
002/2017, de autoria da Mesa Diretora, Aprova o Orçamento da Câmara Municipal de São 
Roque do Canaã-ES para o exercício financeiro de 2018; Requerimento nº 024/2017, de 
autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros, requerendo ao Presidente desta Casa as 
seguintes informações: Cópia capa a capa dos seguintes processos: 0001561/2017, 
0001560/2017 e 0001539/2017; Requerimento nº 025/2017, de autoria do Vereador Gabriel 
Força Silvestre, requerendo ao Presidente desta Casa a retirada de pauta do Projeto de Lei 
nº 032/2017, de sua autoria; Requerimento nº 026/2017, de autoria do Vereador Gilmar 
Meireles e outros, requerendo ao presidente desta Casa, após deliberação do plenário, a 
inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017, de 
autoria da Mesa Diretora;  Indicação nº 081/2017, de autoria do Vereador Miguel Djalma 
Salvalaio, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que o Poder Executivo 
Municipal proceda o reparo do calçamento da Rua André Regattieri, que se inicia no Edifício 
Titanic e término na Cerâmica Safira; Indicação nº 082/2017, de autoria do Vereador 
Geraldo Singer, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do 
Canaã, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, o estudo e a construção de uma área de lazer no Bairro 
Sitio Recreio; Indicação nº 083/2017, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, 
indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por 
intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Reparação na massa 
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asfáltica na Rua Lourenço Roldi, no Bairro São Roquinho, nas proximidades da residência 
da Ex-Vereadora Ozana de Oliveira; Indicação nº 084/2017, 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, Esporte e Lazer, a manutenção nos 
equipamentos da Academia Popular que estão danificados, localizada nas dependências da 
Associação Beneficente e Cultural de São Roque do Canaã – ABC; e Indicação nº 
085/2017, 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, providências urgentes no que diz respeito à pintura de 
sinalização de solo e reposição de placas em toda extensão urbana do Município de São 
Roque do Canaã. A presidência submete o requerimento n° 024/2017 à discussão. A 
Presidência submete o requerimento n° 024/2017 a votação e os vereadores que aprovarem 
permaneçam sentados. Requerimento n° 024/2017 aprovado senhores vereadores; A 
Presidência submete o requerimento n° 026/2017 à discussão. A Presidência submete o 
requerimento n° 026/2017 à votação e os vereadores que aprovarem permaneçam 
sentados. Requerimento n° 026/2017 aprovado senhores vereadores. 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, funcionários da casa, população que está 
presente, eu queria começar a minha fala hoje relatando o problema da água no nosso 
município, mais uma vez, hoje estamos sentindo novamente a ausência da água em nosso 
município, como consequência da seca é claro, mas também como consequência de uma 
falta de investimento nesta área. A CESAN veio aqui no inicio do ano, falou sobre algumas 
coisas, explicou algumas coisas, só que de lá para cá, não fez mais nada, tudo muito 
limitado, não ampliou os horizontes na questão da água de São Roque do Canaã, por que o 
povo de uma forma geral, mais nós como representantes do município de São Roque do 
Canaã não podemos deixar de registrar o nosso repudio e nossa indignação diante deste 
fato, hoje a população de São Roque está ficando sem água a cada três dias que a água tá 
chegando alguma coisa nesse sentido, e a informação está chegando a população é 
informação ineficaz, não tá chegando de forma clara para ninguém, os meios de 
comunicação que estão sendo utilizados são limitados, o que eu vi até agora é apenas o 
rádio que está sendo divulgado, onde você pode estar usando rede social que hoje em dia a 
maioria da população utiliza a rede social, que é um instrumento de comunicação que está 
em evidência hoje, poder estar usando o carro de som, para divulgar isso, mas nada. aí eu 
vejo cobrança da população querendo saber que dia que vai ter água no meu bairro, que dia 
que vai chegar água aqui, e a gente tem que ficar ligando para a CESAN para saber, então 
queria que a CESAN tomasse providências concretas, no que diz respeito a essa questão, 
entendo que existe seca, entendo que há a escassez de água, mas não podemos se 
acomodar nesse sentido, então esse é meu registro no que diz a questão da água. Eu queria 
parabenizar o Gilmar pelas indicações, vereador Geraldo Singer também, pela indicação que 
ele fez lá para o Sitio Recreio, andamos lá eu e o vereador Gilmar há alguns meses atrás e 
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ouvimos esse clamor, que é uma área de lazer, até fizemos uma indicação neste sentido, 
quero te parabenizar por estar somando junto com a gente Vereador Geraldo, essa questão 
de estar levando melhor qualidade de vida população do Sitio Recreio. Uma outra questão 
senhor presente que eu gostaria de tratar hoje, é uma série de reclamações que estou 
ouvindo e presenciei também, que é de funcionários comissionados no horário de serviço 
deles, estarem fazendo serviço particular, eu acho que administração pública uma coisa 
séria, o dinheiro empregado é uma questão séria, tem que ter zelo pelo bem público, acho 
que as coisas não pode ser assim não, funcionário público tem que trabalhar 40 horas 
semanais, é quarenta horas semanais de trabalho, eu acho que a administração tem que 
pegar e observar estas questões, muito obrigado, boa noite. A Presidência mantém 
franqueada a palavra senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, 
mesa diretora, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, meu boa noite a 
todos, quero também pegar fala do colega Gabriel com relação à questão da água, a gente 
sabe do momento caótico da questão hídrica, mas a gente espera da CESAN um pouco 
mais de respeito, nós solicitamos, a CESAN esteve aqui presente conosco, colocamos 
algumas questões, sugestões, ficaram de ver mas até agora, aquilo que foi dito nada se foi 
feito, aí a população fica à mercê, hoje alguns moradores nos liga para saber algumas 
informações, de como é que tá a questão do racionamento, a gente não sabe, então se a 
CESAN esteve nesse município recentemente, ela poderia muito bem estar procurando a 
casa de lei para passar para nós vereadores algumas informações, para nós estarmos 
passando para a população, hoje liguei várias vezes para a CESAN de Santa Teresa, até 
para o celular do Coordenador, não consegui, não atendeu, precisei de ligar para o 115, 
aonde eles deram algumas informações que estão ocorrendo aqui no que diz respeito ao 
racionamento de água, então eu acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito sim 
conosco, sabemos, que nem o Gabriel falou, das dificuldades, mas tem que fazer algo que 
minimize e de um pouco mais de atenção à população do nosso município. Quero também 
falar um pouco das indicações que eu fiz no que diz respeito à manutenção daqueles de 
equipamentos aqui embaixo da academia popular, onde sempre que tenho a oportunidade 
estou lá,  e já tem 9 meses, já conversei pessoalmente várias vezes com o  secretário, que 
tem que consertar os equipamentos quebrados, e até agora nada, tive que fazer indicação, 
que a gente conversa, são coisas simples, manutenção gente, quem tem carro, quem tem 
equipamentos e temos que fazer manutenção, depois a manutenção fica mais caro ainda, 
então eu frizo essa questão dessa manutenção que agora chega o horário de verão, a 
população está tentando utilizar lá mas maioria dos equipamentos estão quebrados, quero 
também aproveitar falar de uma indicação do colega Gastaldi, com relação à praça do nosso 
bairro, só que até agora, vereador, nada foi feito, eu ia até uma outra indicação igual o 
colega fez aqui, mas preferi usar a Tribuna e solicitar, a reforma daquela praça e outras 
coisas que vêm ocorrendo ali, dar mais uma atenção no que diz respeito aquela praça do 
nosso bairro, e se necessário for, eu assumo aqui, que faço o projeto para a reforma, eu 
tento correr atrás de buscar recursos junto com os parlamentares parceiros, a população nos 
cobra, tem morador aqui do bairro que vê, parabenizar também um vereador Singer, nós 
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tivemos igual o Gabriel, estivemos nas unidades habitacionais do Sitio Recreio, fizemos uma 
indicação com relação à área de lazer, lá tem o espaço que é do município foi construído lá, 
mas precisa desta área de lazer,  que é um grande clamor das unidades habitacionais do 
Sítio Recreio, então fica aqui o pedido e o clamor. Tenho uma outra indicação com relação 
da sinalização Viária  de solo e placas no transito municipal, peço que o executivo olhe 
também com carinho essa questão da sinalização e reposição de placas na área urbana do 
nosso município, também é um pedido da sociedade. Boa noite a todos. A Presidência 
mantém franqueada a palavra senhores vereadores. A presidência submete à deliberação 
do plenário acerca da continuidade dos trabalhos sem intervalo regimental. e os vereadores 
que concordarem permaneçam sentados. prosseguindo os trabalhos a Presidência solicita o 
secretário a proceder nova chamada dos vereadores. Verificando-se a ausência dos 
vereadores Fabiano Margon e Olga Maria Dala Barba Simonelli. A Presidência submete o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2017 à discussão. A Presidência submete o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 002/2017 à votação e os vereadores que aprovarem permaneçam 
sentados. Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2017 aprovado senhores vereadores. A 
Presidência informou que a secretaria municipal de saúde estará realizando no dia 30 de 
outubro uma audiência pública eferente ao relatório quadrimestral da prestação de contas do 
fundo municipal de saúde, às 18:30 horas, no plenário da Câmara municipal. e lembrou que 
na próxima terça-feira não haverá sessão ordinária, por ser a quinta terça-feira do mês, 
Diante da questão hídrica que foi tratada aqui, estivemos onde a CESAN disse que investiu 
4,5 milhões de reais, e só capta água da chuva, e nós temos barragens no rio, que o 
investimento é bem menor e armazena muito mais água, então tem que investir em 
contenções de água que realmente funciona, mas é a CESAN que tem que fazer isso, 
porque é ela que vende a água, para o Município não fique sem água. Claro que o problema 
da estiagem é em todo estado, mas a CESAN deve fazer investimentos que minimizem os 
efeitos. Fico feliz por ver que alguns produtores estão se conscientizando na questão 
ambiental, deixando que as suas propriedades sejam recuperadas, e isso ajuda na questão 
hídrica. Quero lembrar que a Vereadora Olga esta aniversariando e que fique registrado os 
nossos parabéns. 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, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, 
Leonardo Casotti Peroni e Renato Angelo Gastaldi. 

 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente. 
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