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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 07 DE 
NOVEMBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos sete dias do mês de novembro 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 Sétima 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 quatro 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 07 de 
novembro de 2017; Projeto de Lei nº 039/2017, de autoria do Poder Executivo, Dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021;  Projeto de Lei nº 040/2017, de 
autoria do Poder Executivo, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Roque 
do Canaã para o Exercício Financeiro de 2018; Projeto de Lei nº 033/2017, de autoria do 
vereador Claudecir Strelow, Institui a política de incentivo ao uso da bicicleta; A Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela APROVAÇÃO. A Comissão 
Permanente de Educação, Saúde e Assistência opina por sua APROVAÇÃO. Projeto de 
Lei nº 037/2017, 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; A 
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela APROVAÇÃO. 
Projeto de Lei nº 038/2017, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, Institui a 
Semana Municipal do Ciclismo no calendário do Município de São Roque do Canaã e dá 
outras providências; A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina 
pela APROVAÇÃO. Requerimento nº 027/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles e 
outros, requerendo ao presidente desta Casa, após deliberação do plenário, seja 
encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, na pessoa do 
Sr. Secretário André Garcia, requerimento solicitando urgentemente seja oficializado a esta 
Câmara Municipal quais as medidas estão sendo adotadas para o melhor patrulhamento da 
cidade e envio de maior número de efetivos para o DPM local, e instalação de uma 
Delegacia de Polícia Civil neste município;  Indicação nº 086/2017, de autoria do Vereador 
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Claudecir Strelow, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do 
Canaã seja solicitado junto ao Governo do Estado do Espírito Santo uma Companhia 
Independente da Polícia Militar para o Município de São Roque do Canaã; SME/SRC OF. Nº 
330/2017, da Secretaria Municipal de Educação de São Roque do Canaã, solicitando ao 
presidente desta Casa a autorização para utilizar a Sala das Sessões da Câmara Municipal, 
no dia 10 de novembro de 2017 (se;xta-feira), das 08 às 11 horas, para encontro de 
formação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); SME/SRC OF. CIRC. Nº 
334/2017, da Secretaria Municipal de Educação de São Roque do Canaã, solicitando ao 
presidente desta Casa a divulgação junto aos profissionais dessa instituição, membros de 
conselhos e/ou vereadores acerca da abertura de inscrições para o curso de capacitação 
PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), que tem por objetivo disponibilizar ao cursista 
informações sobre a concepção do PDDE, seus principais objetivos, sua forma de execução, 
detalhando, inclusive, a sua operacionalização e a prestação de contas, cuja carga horária 
será de 60 horas na modalidade à distância, com 01 (um) encontro presencial a ser 
realizado no CRAS, no dia 19 de dezembro, das 18 às 20h; e Ofício nº 01/2017, do 
Gabinete do Vereador Gabriel Força Silvestre, solicitando a utilização do espaço do 
plenário da Câmara Municipal para a realização de um encontro no dia 08/11/2017, às 18h, 
entre a equipe da Central sindical CTB e os trabalhadores do Município de são Roque do 
Canaã-ES, cuja abordagem será “os impactos das contra reformas na vida dos 
trabalhadores”. TRIBUNA LIVRE: Inscrito(a): José Carlos Teles, Assunto: Quebra-Molas 
no Sítio Recreio. A Presidência encaminha os Projetos de Lei n° 039/2017 e 040/2017 à 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a presidência submete o requerimento n° 
027/2017 à discussão. A Presidência submete o requerimento n° 027/2017 a votação e os 
vereadores que aprovaram permaneçam sentados, requerimento n° 027/2017 aprovado 
senhores vereadores. A presidência submete o Ofício nº 330/2017 da Secretaria Municipal 
de Educação à discussão. A Presidência submete o oficio n° 330/2017 a votação e os 
vereadores que aprovaram em permaneçam sentados, ofício nº 330/2017 aprovado. A 
presidência submete Ofício nº 001/2017 do gabinete do vereador Gabriel Força Silvestre à 
discussão. A Previdência submete Ofício nº 001/2017 a votação e os vereadores que 
aprovarem permaneçam sentados, ofício nº 001/2017 aprovado senhores vereadores. 
Havendo orador inscrito para fazer uso da Tribuna Livre na forma regimental a presidência 
passa palavra ao inscrito o Senhor José Carlos Teles, assunto quebra-molas no Sitio 
Recreio, como o orador não compareceu a Presidência franqueia a palavra aos senhores 
vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos, população presente, 
vereadores, Presidente da casa, funcionários da casa, vim falar alguns tópicos aqui hoje, a 
nível de informação a população, amanhã dia 8 de novembro acontecerá o encontro aqui na 
Câmara, e desde já eu quero convidar todos, promovido pelo Sindicato Municipal de São 
Canaã, junto à Central dos Trabalhadoras do Brasil, que vai tratar dos impactos das contra 
reformas nas vidas dos Trabalhadores, é uma questão já vem sendo tratada, até o 
presidente do sindicato os trabalhadores agrícolas, o Roberto Silvestre atrás disso, Ela vai 
tratar da Reforma trabalhista, que agora no mês de novembro vai ser implementada, e da 
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reforma da previdência, e o prejuízo e os problemas que isso acarretará na vida dos 
trabalhadores do nosso município, do estado e do pais, e como que nós nos organizaremos 
para lutar contra isso. Basicamente é destes assuntos que esta reunião amanha vai tratar, 
mais uma vez convido a todos para estarem presentes. outro ponto é que ja há um tempo, 
tive uma conversa com o Secretário Municipal de Educação, a respeito da criação da 
CONJUV, conselho municipal da juventude, onde o Secretário se mostrou muito otimista 
quanto a isto, e hoje estivemos em uma reunião com o Prefeito Municipal, juntamente com o 
Tiago, que é liderança estudantil do IFES de Santa Teresa, e articulamos, que a primeira 
etapa da construção deste conselho, é a sensibilização politica, e esta etapa nós já 
concluímos, e houve uma manifestação positiva do Prefeito em estar fazendo o Projeto de 
Lei que irá criar este conselho, do que se trata este conselho, ele traz uma forma de discutir 
os problemas da juventude deste município, buscar soluções, tentar criar um senso critico na 
juventude, inclui-los nas discussões do município, e fazer a juventude participar das 
discussões e elaborações dos projetos que vão de encontro a este publico, hoje sabemos 
que a juventude está de fora destas discussões, não só aqui no município, mas a nível de 
Brasil, ela está alheia à estas situações, e é neste sentido que tentamos implementar este 
conselho, podendo assim reduzir o risco deste publico de entrar no mundo do crime, e eu 
gostaria de informar aos demais vereadores, pela necessidade de quando chegar este 
projeto, de ser aprovado pela casa. um outro ponto é o convite, que no dia 25 de novembro 
vai acontecer no IFES de Santa Teresa, a CONAP, a Conferencia Nacional Popular de 
Educação, que tratará de alguns aspectos e questões relacionadas à educação, nos três 
níveis de governo, tendo em vista que o PNE, juntamente com o Conselho Nacional de 
Educação, que não se manifestou de forma adequada quanto às questões realmente 
palpitantes da educação no pais, então um grupo de metade do CNE, decidiu criar um outro 
conselho, paralelo que discute efetivamente com a sociedade os problemas, e as 
elaborações de projetos para o Pais, no que tange a educação, então este é o convite, onde 
todos os vereadores estão convidados, das 08 ate as 13 horas. por fim, eu recebi este 
convite da ASCAMES do ciclo de debate, com o tema o papel do vereador no 
desenvolvimento da sociedade, que será realizado no plenário da Câmara Municipal de 
Colatina, no dia 10 de novembro às 13 horas, onde um dos assunto são as linhas de 
financiamentos oferecidos pela SUDENE, com isso Senhor Presidente, eu gostaria de fazer 
uma ressalva neste convite, que tivemos a notícia semana passada, que foram incluídos três 
municípios na região da SUDENE, e o município de São Roque do Canaã ficou de fora, 
onde nosso Município está sofrendo com a seca, os agricultores estão endividados, e não 
estão produzindo, e com isso os Deputados articulam a inclusão de alguns municípios na 
SUDENE e nos deixam de fora, eu fico perplexo com isso, porque dos dez deputados na 
bancada federal, 80% teve voto de São Roque do Canaã, e não se lembraram de nós neste 
momento difícil, isso é uma insensatez por parte destes deputados, devido à falta de 
consideração para com nosso Município, diante desta seca que castiga nossos produtores, a 
SUDENE que iria ajudar e incentivar à produção agrícola do município, eu sei que ainda vai 
para votação no Senado, e com isso eu apelo para a administração municipal para que 
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sensibilizem os senadores do ES, para que incluam o nosso Município. e fica meu apelo, 
para que se reverta esta situação. Boa noite a todos. Com a palavra a Presidência disse que 
o descontentamento é total, enfim mais de oitenta municípios, entre Minas Gerais e Espirito 
Santo, que entraram na região da SUDENE e São Roque do Canaã ficou de fora, um dos 
municípios que mais teve decreto de emergência devido as secas que prejudicam a todos, e 
lamentamos muito esta situação, de não sermos inclusos nesta área. A Presidência mantem 
franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor 
presente, mesa diretora colegas vereadores, vereadora, secretária aqui presente, Boa noite 
quero desejar feliz aniversário a colega que está aqui hoje, meus parabéns. Com relação à 
questão do projeto do Vereador Gabriel que teve uma conversa hoje o executivo fico 
contente, que o projeto fala da juventude, ele vem ao encontro de um projeto que eu havia 
protocolado, que nosso procurador informou que ele tem que partir do executivo, mas ele se 
completa com este projeto da juventude, onde eles dizem respeito à valorização ao primeiro 
emprego, muitas vezes nós vemos o jovem com poucas oportunidades de entrar no 
mercado de trabalho, por falta do devido incentivo, e como não posso entrar com o projeto 
de lei, estarei fazendo uma indicação ao executivo com este intuito, e que ele vem ao 
encontro a sua proposta, onde se valoriza o jovem. Com relação à SUDENE, na sexta 
passada eu fiquei sabendo, e fiquei triste, como muitos já sabem o que é a SUDENE, nosso 
presidente, que já foi Prefeito, sabe da importância para o município que participa da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, todos sabemos que em Colatina tem 
uma agência do Banco do Nordeste, e porque está lá? Hoje os municípios que estão 
localizados na região norte do ES e no norte de MG, que estão inseridos na SUDENE, eles 
têm uma série de benefícios e incentivos, tanto fiscais quanto financeiros, no que trata em 
trazer empresas para os municípios, para que gerem empregos na região, com isso eu fico 
triste em saber que nosso município não foi incluído. Temos aqui uma grande parte dos 
produtores que estão endividados, passando por dificuldades nas negociações de suas 
dívidas. e os municípios que estão na área da SUDENE tem um diferencial nesta parte. um 
exemplo: em 2016 nestes municípios abrangidos pela SUDENE, os produtores tiveram uma 
carência para começar a saldar suas dívidas, para o início de 2026 salvo engano, sem 
contar os outros incentivos, então eu fico imaginando o porquê de não incluir o nosso 
Município nesta região, então senhor presidente, alguns dos vereadores desta casa, 
inclusive eu, estávamos nos mobilizando para ir à Brasília, e dentre as pautas que iriamos 
levar, uma delas era a questão da inclusão do nosso município na SUDENE, com isso a 
perca do nosso município é muito grande, esperamos que, como a matéria vai para o 
senado, possamos reverter esta situação. então fica meu ato de repudio quanto a questão 
da SUDENE. Meu boa noite a todos. A Presidência Mantêm franqueada a palavra aos 
senhores vereadores. Continuando a Presidência informou que nessa questão da Sudene eu 
fui eu tive oportunidade em 2002 com o nosso município como único do Espírito Santo com 
decreto de estado de emergência por causa da seca, reconhecido pelo Estado e pelo 
Ministério da Integração, reconhecimento federal, e nós tivemos oportunidade de estar junto 
com a comitiva da secretaria de agricultura do estado que era justamente quando ia vir o 
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Banco do Nordeste para Colatina, e que nós pudéssemos estar fazendo parte da SUDENE, 
é uma política de cachorro grande lá, é muito complicado entender o porquê que São Roque 
não fez parte da região. Alguns disseram que não estávamos à margem do Rio Doce, mas 
alguns municípios que estão inclusos, não estão à margem, então por falta de tentativa, 
mesmo de Prefeitos anteriores, não foi. E agora tínhamos essa esperança, mas novamente 
ficamos de fora. em seguida o Vereador Gilmar Meireles solicitou uma parte, dizendo que 
quando se fala que o Presidente esteve lá, é importante que o Legislativo Municipal também 
começar, não só aqui, mas temos que ter condições de articular em Brasília, pois é lá que as 
coisas acontecem, se nós não chegarmos até lá, e buscar junto aos nossos representantes, 
nenhum senador ou deputado federal vai ter boa vontade de mandar recursos para o nosso 
município, se ninguém for lá buscar e brigar por visibilidade em Brasília. Voltando, a 
Presidência reforçou este convite deste convite que recebemos da ASCAMES, porque este 
é um dos assuntos que estarão em pauta. A Presidência submete a deliberação do plenário 
acerca da continuidade dos trabalhos legislativos, sem o intervalo regimental, e os 
vereadores que concordarem permaneçam sentados. Prosseguindo os trabalhos a 
Presidência solicita ao secretário a proceder a nova chamada dos senhores vereadores. 
Confirmando a presença da totalidade. A Presidência submete o Projeto de Lei n° 033/2017 
à discussão. A Presidência submete o Projeto de Lei n° 033/2017 à votação, e os 
vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Projeto de Lei n° 033/2017 aprovado 
senhores vereadores. A Presidência submete o Projeto de Lei n° 037/2017 à discussão. A 
Presidência submete o Projeto de Lei n° 037/2017 à votação, e os vereadores que 
aprovarem permaneçam sentados. Projeto de Lei n° 037/2017 aprovado senhores 
vereadores. A Presidência submete o Projeto de Lei n° 038/2017 à discussão. A Presidência 
submete o Projeto de Lei n° 038/2017 à votação, e os vereadores que aprovarem 
permaneçam sentados. Projeto de Lei n° 038/2017 aprovado senhores vereadores. por fim a 
Presidência convidou a todos para participar de um dia de Campo do Café Conilon, no 
próximo dia 14 de novembro às 08 horas, na propriedade do Senhor Zelio Luchi, no pátio da 
Igreja Católica de Tancredinho. 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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