CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 14 DE MARÇO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos quatorze dias do mês de março 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 Sexta Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta
Legislatura, sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu
todos os presentes com muito carinho e saudou os Vereadores, Vereadora, Secretários
Municipais, e demais cidadãos presentes. Na sequência, a Presidência convidou o Vereador
Gilmar Meireles, para efetuar a leitura um trecho bíblico. A Presidência convidou o exvereador, o Senhor Primo Lamborghini, para compor a Mesa. A Presidência solicitou ao
Secretário que fosse feita a chamada dos Senhores Vereadores, e havendo quorum
declarou abertos os trabalhos legislativos. A Presidência colocou em discussão a ata da
sessão ordinária realizada na data sete de março de dois mil e dezessete, sendo aprovada
por todos os vereadores presentes. Em seguida, a Presidência solicitou ao Secretário para
efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia quatorze de
março de dois mil e dezessete, Indicação nº 009/2017, de autoria da Vereadora Olga Maria
Dala Barba Simonelli, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque
do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde, a aquisição de 02 (duas)
Vans para o transporte de pacientes portadores de CA e outros procedimentos, em
substituição ao atual veículo responsável por este transporte; Indicação nº 010/2017, de
autoria do Vereador Claudecir Strelow, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de obras e Serviços
Urbanos, que o Poder Executivo Municipal proceda a extensão da rede de iluminação
pública, com inicio na empresa Bassani Madeiras até a Cerâmica Mundial, na estrada Santa
Júlia, sentido São Roque do Canaã ao Distrito de Santa Júlia, Município de São Roque do
Canaã-ES; Indicação nº 011/2017, de autoria do Vereador Renato Angelo Gastaldi, INDICA
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de
sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que o Poder Executivo Municipal
proceda a instalação de uma grade de proteção na pracinha do Bairro Nossa Senhora das
Graças; a instalação de uma lombada em frente a indigitada praça, nos padrões e critérios
estabelecidos pelo CONTRAN, e a instalação de placa indicativa vertical sinalizando a
referida lombada, neste Município; Indicação nº 012/2017, de autoria do Vereador Miguel
Djalma Salvalaio, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do
Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que o
Poder Executivo Municipal proceda a extensão da rede de iluminação Pública nos seguintes
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logradouros públicos do Município de São Roque do Canaã: Rua Theodoro Roldi para o
Beco, no Bairro São Roquinho (em frente à Cerâmica Mundial); Rua Aurélio Nardi, no
Distrito de São Jacinto (residência do Senhor José Pereira); e Rua Iolanda Guerra, no
Distrito de São Jacinto (residência do Senhor José Roque Christé e Valdecir Merlo);
Indicação nº 013/2017, de autoria do Vereador Gabriel Silvestre, INDICA ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria
Municipal de Saúde, a implantação de forma efetiva do funcionamento da Unidade de Saúde
de São Francisco, no Distrito de Santa Júlia; Indicação nº 014/2017, de autoria do Vereador
Geraldo Singer, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do
Canaã, por intermédio de sua Secretarias Municipais de Saúde e Obras e Serviços Urbanos,
a extensão da construção da galeria do Córrego Picadão de São Roque, com inicio no
Bairro Cinco Casinhas, até o Rio Santa Maria do Doce, no Bairro Centro, neste Município;
Indicação nº 015/2017, de autoria do Vereador Gabriel Silvestre, INDICA ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, o patrolamento e cascalhamento na estrada
vicinal de Baixo Santa Júlia (Agrovila à Barra de Santa Júlia), Zona Rural, Município de São
Roque do Canaã/ES; e OF. Nº 045/2017, de autoria do Poder Executivo, requerendo ao
Presidente desta Casa a utilização do Plenário desta Egrégia Casa de Leis (Sala das
Sessões Roberto Roldi) para uso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,
excepcionalmente às quartas-feiras, cuja sua 12ª Delegacia Regional encontra-se no
Município de Santa Teresa, e necessita deste espaço para o atendimento aos cidadãos
deste Município. Na sequência a Presidência submeteu o Of. nº 045/2017 em discussão.
Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, colegas Vereadores, Vereadora,
Secretários aqui presentes, colegas de trabalho desta Casa de Leis. É só uma questão que
eu já estou meio triste de subir neste Plenário aqui para debater este assunto. Como vocês
sabem o meu local de trabalho está sendo neste local aqui neste Plenário que é o local de
trabalho dos nove Vereadores que se fazem presentes! Não estou aqui dizendo, Senhor
Presidente, que eu sou contra a Polícia vir aqui, de forma alguma! Inclusive eu tenho um
abaixo-assinado que eu tive o privilégio de fazer juntamente com a Nete e outras pessoas
reivindicando a nossa querida Delegacia aqui no nosso Município que é o nosso direito.
Colatina, Itaguaçu, Santa Teresa tem e nós pagamos impostos iguais todos esses
Municípios. Nós temos hoje um abaixo-assinado com aproximadamente mil e quinhentas
assinaturas e vamos conseguir mais. Nas quartas-feiras esse dia vai fazer falta pra mim?
Vai sim! Porque eu atendo aqui e também eu faço projetos de leis, que eu já tenho um
projeto de lei que vai para discussão e votação. Temos seis projetos de lei que eu estou
fazendo no dia a dia, não é indicação, é projeto de lei! Eu digo ao Senhor Presidente, que
esta Casa de Leis, nós temos o Poder Legislativo, Executivo e o Judiciário que é a Policia. A
Polícia tem recursos, tem a autonomia deles. Esta Casa de leis não é lugar de prender, é
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lugar dos Vereadores. Primeiramente, nós temos que legislar pra nós Vereadores! Então se
nas quartas-feiras eu não estiver aqui e o cidadão vim procurar o Gilmar para buscar uma
informação pertinente ao Município, e o Gilmar não estiver, eu vou ser taxado de mentiroso.
A minha campanha politica como vocês sabem foi pautada em trabalho, não coagi e não
ofereci a ninguém nada em troca do voto, ofereci trabalho, esse é o compromisso. Eu disse
se eleito for, vocês vão me encontrar todos os dias na Casa de Leis! É isso que eu estou
fazendo! Quando eu não estiver aqui, eu estarei em Colatina, Vitória, mas correndo atrás de
algo para o Município. Eu só estou aqui dizendo a vocês nobres vereadores, que com
certeza irá passar pelo Plenário e vai votar positivo para as quartas-feiras ser ocupado, mas
a partir de amanhã eu digo ao Senhor Presidente, eu quero o meu local onde eu vou ficar
todos os dias trabalhando, que seja uma sala de outro funcionário, porque é prioridade do
Vereador! Vocês votaram, e se eu estiver contando mentira me corrijam. Votaram no
Vereador para ele estar aqui. Quem não tem condições, mas se vier na quarta-feira um
nobre colega, por exemplo, o Fabiano vem fazer um atendimento na quarta-feira e o
Plenário vai estar ocupado. Se alguém vier de Santa Luzia e Alto Jacutinga e vem procurar
o Gilmar aqui numa quarta-feira e não me encontrar, então, enquanto não tiver uma sala
específica eu gostaria de ficar aqui. Volto a falar, eu não estou sendo contra a Polícia, pelo
contrário, eu sou a favor, inclusive nós vamos fazer uma audiência Senhor Presidente.
Assim que passar essa situação da Polícia no Estado que vemos, nós vamos fazer uma
audiência pública aqui, vamos trazer o Secretario de Segurança Pública e as autoridades
pertinentes à segurança no Estado. Segurança é dever do Estado e temos direitos sim!
Amanhã às sete horas Senhor Presidente, eu gostaria de ter o meu local para poder fazer
os meus atendimentos, pois a minha proposta de trabalho é de estar aqui todos os dias.
Atender não é dar dinheiro a ninguém e sim repassar as informações e atendimentos de
acordo com as necessidades! Ontem eu atendi aproximadamente umas vinte e cinco
pessoas conforme anotado em minha agenda. Eu não gostaria mais de subir neste Plenário
para discutir este assunto. Muito obrigado e desculpe alguma coisa! A Presidência manteve
o Of. 045/2017 em discussão. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite! Eu gostaria de
entender o nosso amigo Gilmar Meireles, que às vezes vem cobrando a gente demais nessa
gestão nossa, e da politica passada o nosso amigo Gilmar andou cobrando e criticando a
gestão passada, e, de repente, pega uma Secretaria e depois não ouvi o Gilmar reclamar
mais de nada. Gostaria então que o nosso amigo Gilmar voltasse aqui e se explicasse. Na
época na gestão passada que nós andávamos muito junto e você era pré-candidato, você
criticava, e depois que o Prefeito te ofereceu uma Secretaria e você aceitou, você ficou
quieto. Vereador Gilmar Meireles: Eu acho que o nobre colega não está sendo feliz na fala
dele não! Tudo nessa vida é oportunidade, critiquei sim e volto a criticar em qualquer
momento que for. Eu sempre fui técnico e sempre lutei por este Município! Quando eu
criticava é porque estava fazendo algo errado que não era do meu feito. Muitas pessoas
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falavam que o Gilmar seria mandado embora. Eu tenho uma posição e automaticamente eu
fui convidado para ficar seis meses secretariando a Secretaria Municipal de Assistência
Social. Porque tudo que é bom, e eu posso fazer em prol de benefício para o Município eu
estou à disposição. Então, eu fiquei seis meses na Secretaria de Assistência e tenho certeza
de quem se lembra da minha passagem lá sabe que eu não deixei nada a desejar
tecnicamente e não politicamente. Volto a falar que critiquei e vou criticar se a administração
atual tiver algo que não condiz com o que seja melhor para o povo. Se for benéfico estarei
junto, pois este mandato não pertence a mim e sim ao povo. Quando eu era servidor público
e hoje este mesmo servidor que tem um gestor e faz algo errado e ele é conivente, ele não
serve para servir. Pode ter certeza nobre colega que tudo o que faço é em prol da sociedade
são-roquense. A Presidência orientou que por questão de ordem devesse manter a
discussão do Ofício. A Presidência ressaltou que no ano dois mil e um, quando era Prefeito
Municipal, procurou a Polícia Civil de Santa Teresa e o Delegado que viesse atender em
São Roque todas as quartas-feiras e o Promotor de Justiça e o Ministério Público atendia a
cada quinze dias. Que a partir de dois mil e seis veio também a Justiça Comunitária. A
Presidência ressaltou ainda que em relação à Delegacia, não será possível enquanto não
tiver um FÓRUM em São Roque! A Presidência continuou informando que, somente haverá
Policia Civil no Município quando tiver o FORUM e que todos os cidadãos devem saber
disso. A Presidência seguiu dizendo que, o Delegado não se impõe de forma nenhuma se
for cortado o espaço e que simplesmente ele não vem. A Presidência salientou ao Vereador
que nunca houve questionamentos e discussão deste tipo toda semana. Na semana
passada teve discussão por causa da solicitação do INCAPER sendo que o referido órgão
usou o espaço solicitado por apenas uma hora sendo das dez até às onze horas. A
Presidência ainda informou que o chefe de gabinete disponibilizou a sala para que o
Vereador possa estar realizando os atendimentos e também utilizar os bens necessários da
Câmara para que possa continuar com o trabalho. A Presidência ainda reforçou que
ninguém está se opondo aos atendimentos do Vereador, más que defende os atendimentos
também da Justiça Comunitária e do Delegado por ser também uma necessidade das
pessoas que precisam destes serviços. A Presidência também falou que ainda não temos o
nosso espaço e também dos cortes de gastos, entretanto não há condições de alugar um
espaço para que o Delegado possa fazer os seus atendimentos nas quartas-feiras. Disse
ainda que está no Regimento Interno da Câmara que pode ser votado e que o assunto que
está em discussão ainda é o Ofício e que não deve misturar as coisas. Disse ainda que tem
que saber o que é benefício para o povo, e que se o Delegado e a Justiça Comunitária não
poderem atender mais aqui, com certeza muitos cidadãos irão sentir por ser uma demanda
que já acontece desde o início deste Município. A Presidência ainda disse que, jamais
votaria contra este atendimento. A Presidência reforçou que, mediante a necessidade do
Vereador que reivindica o espaço de trabalho bem como os demais Vereadores, se houver
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necessidade, que será disponibilizado até o gabinete da Presidência para poder atender a
demanda que se fizer necessária. Na sequência, a Presidência submeteu o Ofício do
Gabinete do Prefeito em votação sendo aprovado por unanimidade. E havendo Orador
inscrito para fazer uso da Tribuna Livre na forma regimental, a Presidência passou a palavra
ao primeiro inscrito, Senhor Valdo Cavalcante Filho: e o assunto é galeria no Bairro Cinco
Casinhas. Boa noite a todos! Eu nunca fui acostumado a falar com as pessoas assim, então
desculpa se eu cometer algum erro. Mas estou aqui para reforçar a indicação do Geraldo
Singer, a respeito da galeria no Bairro Cinco Casinhas. Eu como morador sei bem o que a
gente passa lá! Eu falo a respeito da proliferação de moscas, de mosquitos, que são muitos!
Na época que se multiplicam com mais intensidade, na época do calor, a uma infestação
que é difícil de dormir. Quem não fechar a casa cedo e não tiver um bom ventilador não
dorme não! E sem falar que o mosquito é o vetor de transmissão de doenças como dengue,
chikungunya, zika e agora o que está amedrontando todo mundo à febre amarela. Foi-se a
época em que ele se reproduzia em aguas limpas, ficou provada que, ele se reproduz em
aguas sujas e contaminada. Não quero dizer que uma galeria vai acabar com o mosquito,
mas vai diminuir muito a proliferação do mosquito, vai ficar mais fácil ter o controle deles
também. O mau cheiro vai até o asfalto também conforme o vento muda, então pra quem
fica próximo ao córrego é difícil conviver com este problema. E falo assim que aquilo ali
depois de pronto pode ser reaproveitado como uma área de lazer ou para uma caminhada,
pois dá em torno de uns quinhentos metros até a pracinha que eu não me lembro do nome.
É também uma área muito arborizada podendo ser feito também uma ciclovia, não agora,
pois seria de imediato a galeria e futuramente uma área de lazer. E também a parte da
iluminação pública, eu já conversei com a parte de finanças e sei que existem verbas para
fazer, porque ali a noite tem transito de marginal e seria não só na área da saúde e lazer,
mas também da segurança pública, pois estando aquela área iluminada diminuiria bastante
esse tráfego de marginais. No mais já foi falado aqui na indicação! Agradeço aqui pela
oportunidade e muito obrigado! A Presidência passou a palavra ao segundo inscrito na
Tribuna Livre, Senhor João Tadeu Torezani: e o assunto é Eleição do Conselho Fiscal e
Diretoria do Centro de Apoio Infanto-juvenil Canaã. Em nome da diretoria da ONG Centro
de Apoio e cumprimento o Presidente da mesa diretora o Senhor Miguel Salvalaio o vicepresidente Senhor Geraldo Singer, o Secretário Gabriel Silvestre, cumprimento os demais
Vereadores e Vereadora, os funcionários e a todo público presente nesta casa. Boa Noite!
Senhor Presidente, agradeço o espaço que nos foi reservado. Agradeço imensamente a
Deus por me permitir estar aqui para falar algumas palavras de uma entidade cujo objetivo
maior, é retirar crianças, adolescentes e jovens de situações vulneráveis, oferecendo a eles
a oportunidade de estarem realizando atividades educativas, de lazer e cultura. Não vou
aqui me alongar a falar da importância do Centro de Apoio, só uma indagação a fazer.
Quem aqui não conhece alguém, ou já teve um parente, um amigo que tenha frequentado o
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Centro de Apoio? Más, o que venho expor a esta Casa de Leis e a toda população sãoroquense, é que na próxima quinta-feira dia dezesseis de março, às dezenove horas, no
Ginásio de Esporte José Regattieri, irá acontecer um momento importante na ONG Centro
de Apoio Infanto-Juvenil Canaã, que será a eleição e posse do Conselho Administrativo e da
nova Diretoria. Estive a frente desta ONG junto com os demais membros da atual Diretoria
por três anos, e estamos chegando ao final de uma etapa, onde encontramos vários
desafios, dentre os quais venho destacar o maior, que foi a pouca e carente participação do
Poder Público Municipal. Pois durante os últimos cinco anos não houve nenhum aditivo no
repasse na pequena quantia destinada ao Centro de Apoio. Mesmo assim não
desanimamos; juntos, realizamos vários eventos como: almoços, encontro de cavaleiros,
rifas, recebemos doações e colaborações da sociedade, de pais e amigos do Centro de
Apoio, o que nos possibilitou honrar com os compromissos trabalhistas dos nossos
funcionários e também oferecer as nossas crianças e jovens, eventos como o karatê que
concedeu-nos o segundo lugar estadual num evento realizado no Município da Serra.
Temos vários jovens que hoje participam de equipes de musica em nossas comunidades,
outros que já se apresentam em eventos culturais em nossa cidade. São frutos do trabalho
realizado no Centro de Apoio. Senhores Vereadores e Vereadora, não é possível a nossa
ONG caminhar sem ajuda dos recursos advindos do Município. Por isso, confiante na
competência desta legislatura, no compromisso que cada um tem em exercer sua vereança
em favor da sociedade são-roquense, principalmente dos mais necessitados. Venho ainda
que, no final do mandato clamar vossas senhorias que voltem seus olhares para o Centro de
Apoio, pois um menor infrator torna-se mais caro para o Poder Público, do que uma criança
que esta hoje na nossa ONG, tendo a oportunidade de desenvolver-se como cidadão de
direitos. Agradeço aos companheiros da Diretoria e do Conselho Fiscal, aos funcionários de
modo especial, pela dedicação e comprometimento com o Centro de Apoio, pois há tempo
estão trabalhando sem reajuste salarial. Agradeço à sociedade de São Roque, por ter
confiado na nossa capacidade e honestidade á frente desta que é a única ONG do
Município de São Roque do Canaã. Muito obrigado, boa noite! A Presidência passou a
palavra ao terceiro inscrito na Tribuna Livra para o Senhor Roberto Carlos Silvestre: assunto
Reforma da Previdência. Boa noite a todos! Quero cumprimentar o Presidente e estendo os
cumprimentos à mesa, demais Vereadores e Vereadora, aos funcionários da casa, ao
Senhor Primo Lamborghuini e todos demais presentes! O que eu trago pra vocês aqui hoje é
um assunto que esta em ênfase no nosso país e a mídia está enfiando goela abaixo do povo
brasileiro que é fazer uma reforma da previdência. Eu como representante dos
trabalhadores rurais digo que isso é um desmonte e não uma reforma! Eu estarei mostrando
alguns dados aqui de como isso é uma verdade e o que a mídia propaga é uma grande
mentira e se a gente acreditar vamos perder mais do que se imagina. Eu quero lê só um
retrato de uma classe que será a mais prejudicada na nossa área rural que é a mulher.
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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Estas mulheres merecem trabalhar por mais dez anos? A reforma propõe mais dez anos
para as mulheres e mais cinco anos para os homens trabalhadores rurais. Não estou me
esquecendo do urbano que também será muito prejudicial. Eu tenho uma vizinha que às
quatro horas da manhã está tirando leite, é justo pra nós que somos da agricultura? Então
pronto, vamos lá! Eu tenho alguns dados aqui que mostra pra vocês que isso é mentira.
Quero socializar a situação, a reforma da previdência e seus impactos no meio rural e nos
Municípios. Esta reforma vai causar um impacto muito negativo no meio rural e nos
Municípios igual o nosso de São Roque do Canaã. Vai ser muito complicado a sobrevivência
desses Municípios que estão fadados a voltar a serem distritos a médio e longo prazo. Para
nós enquanto movimento já declaramos e achamos isso um desmonte. Não é uma reforma,
porque ninguém reforma uma casa para piorar, ninguém reforma um carro para piorar e sim
para melhorar! Direito não se tira! Os nossos direitos foram adquiridos e está na
Constituição e agora eles estão rasgando ela para mudar. A gente quer aqui hoje o apoio de
vocês. Impactos com o desmonte da previdência, segundo a Associação Nacional da
Receita Federal do Brasil (ANFIP) os benefícios pagos pela previdência superam os valores
pagos pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM) na maioria dos Municípios
pequenos. A receita que vem para o município supera o Fundo de Participação. O nosso
Município em dezembro de dois mil e quinze tinha mil trezentos e setenta e quatro
aposentados rurais gerando uma renda de treze milhões e uns números que eu não lembro
mais de cabeça, mas que de alguma forma gerou renda no nosso Município. Vamos daqui a
dez anos, dar um pulo ai neste benefício e as pessoas vão parando de receber e vão
morrendo, e ai? Isso é só o recurso do benefício rural, e tem o urbano e tem no NAC eu vi
essa semana que a agricultura familiar no ano de dois mil e quinze que se guiou pouco
devido a crise hídrica e ninguém produziu, o NAC guiou trinta e oito milhões no bloco do
produtor rural. Estes trinta e oito milhões girou dentro de São Roque. A agricultura familiar é
responsável por setenta por cento do alimento, não é o agronegócio não! Então estou aqui
para defender esta bandeira. E eu preciso de apoio, porque se esta medida for aprovada eu
posso dizer que eu lutei. Acho que todos os Vereadores aqui tem o retrato que eu li aqui em
casa. Outro dado, a família que tem um aposentado em casa contribui com mais de um
terço de renda familiar e ainda auxilia nos pequenos investimentos da sua propriedade, ou
seja, nessa crise lá na roça, nós sabemos de muitas famílias que sobrevivem do beneficio.
Segundo o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, mulheres trabalhadoras rurais tem
expectativa de vida inferior a dos homens. A expectativa do IBGE é no montante geral do
País, mas a rural é diferente. Estou falando aqui de dados de pesquisa, não são dados do
Sindicato que a Organização está colocando. Outra coisa preocupante é a desvinculação do
benefício de prestação continuada (BPC) que quando não consegue comprovar atividade e
aos sessenta e cinco anos vai recorrer ao benefício do LOAS, o que acontece? Ele vai ser
desvinculado do salário mínimo, e vai ser jogado pra setenta anos que hoje é sessenta e
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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

cinco. Segundo o IBGE setenta e oito por cento dos homens e setenta por cento das
mulheres começam trabalhar aos quinze anos na roça, significando que a mulher tem que
trabalhar quarenta e um ano e os homens quarenta e seis anos para chegar ao seu
benefício. Isso hoje mulheres com cinquenta e cinco anos e os homens com sessenta anos
de idade, imagina se igualar para sessenta e cinco os dois. Segundo a ANFIP não existe
déficit na previdência, existe uma mentira! O saldo positivo em dois mil e seis foi de
cinquenta e nove bilhões ponto nove (59.9), em dois mil e sete, setenta e dois bilhões ponto
seis (72.6), em dois mil e oito, sessenta e quatro bilhões ponto três (64.3), em dois mil e
nove, trinta e dois bilhões ponto sete (32.7), em dois mil e dez, cinquenta e três bilhões
ponto oito (53.8), em dois mil e onze, setenta e cinco bilhões ponto sete (75.7), em dois mil e
doze, oitenta e dois bilhões ponto sete (82.7), em dois mil e treze, setenta e seis bilhões
ponto dois (76.2), em dois mil e quatorze, trinta e três bilhões ponto nove (33.9), em dois mil
e quinze, vinte e três bilhões ponto nove (23.9). Esta é a realidade da Previdência Social! A
Constituição prevê um modelo de financiamento tripartite ou seja, Estado, empregadores e
trabalhadores tudo em partes iguais. E o déficit surge porque não contabiliza tributos
arrecadados pelo Estado, ou seja, o Estado não contribui! Só contribui empregadores e
empregados, esta é a realidade! Para compor a contribuição social sobre o lucro liquido e
contribuição social para o financiamento da seguridade social (COFINS), para demonstrar
essa inverdade, a ANFIP analisou o suposto Déficit de oitenta e cinco bilhões ponto oito
(85.8) apurado pelo Governo em dois mil e quinze. O rombo poderia ter sido coberto com
parte dos duzentos e dois bilhões arrecadados pelo COFINS que não foi! Sessenta e um
bilhões, arrecadados pela contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL), cinquenta e cinco
bilhões tirado da seguridade social pela desvinculação de recursos da união (DRU),
cinquenta e três bilhões do PIS-PASEP, cento e cinquenta e sete bilhões de reais de
desoneração e renuncia receitas. O que proponho a vocês Vereadores aqui hoje e gostaria
de ter a agenda de vocês para ver uma data, talvez à semana que vem e marcar um dia pra
gente marcar um grande debate. Vou convidar a Câmara de Vereadores, Prefeito, VicePrefeito, Associação de Produtores, Associação Comercial e posso trazer gente de fora para
abrir este debate com vocês. O que a gente quer depois disso, é uma resolução que venha
para esta casa para ser aprovada e se torne documento para levar ao Estado e depois a
Brasília para mostrar que nós somos contra. E comunicar a vocês Vereadores, que entrem
em contato com os representantes de vocês na Bancada Federal. Cada um de vocês tem
uma sigla partidária e tem um representante na Bancada Federal e no Senado que liguem
pra eles e digam que dois mil e dezoito está chegando e estamos de olho em vocês! Vocês
precisam de votos para se eleger e então precisamos de vocês para votar contra a proposta.
Obrigado a todos, uma boa noite e desculpe se eu exagerei. A Presidência parabenizou os
três inscritos na Tribuna Livre e ressaltou a importância dos assuntos que foram
apresentados e por serem de interesse da municipalidade. O terceiro que o senhor Roberto
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acabou de falar sobre a reforma da Previdência pediu que agendasse uma data e como
Presidente da Câmara pediu o comprometimento dos Vereadores para que, juntamente com
o Prefeito e Vice-Prefeito possam estar participando deste movimento de interesse social. A
Presidência agradeceu por todas as colocações expostas e na sequência franqueou a
palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos!
Queria parabenizar a presença de todos, eu acho que isso é relevante para a democracia e
continuem assim, exercendo sua função de cidadania. Eu queria tocar num assunto aqui, eu
acho que esta questão Senhor Presidente e Gilmar, eu acho que deve por um ponto final
nisso e acabar com essa coisa de ter sala, não ter sala. Então é o seguinte, eu votei a favor
do uso do Plenário pela Policia Civil entendendo que não há tempo hábil para encontrarem
outra sala até amanhã, façam o atendimento que tem que fazer. O atendimento ao público.
Porém eu vou reivindicar isso, para que acabe com essa coisa, e esta casa comece a cuidar
de questões de uma relevância maior, não dizer que é irrelevante a sua situação, pelo
contrario, só que uma relevância que traga questões do Município da população. Eu estava
conversando com o Claudio que hoje a questão hídrica no Município tá ai e ninguém pode
esconder isso é um problema de todos nós. É um problema que já vem se arrastando há
três anos, uma seca que vem a três anos e que a gente tem limitações orçamentarias pra
tratar disso, eu tenho pleno conhecimento disso, mas a gente não pode se abster desses
problemas e propor alternativas. Eu acho que é nossa função aqui! Então a minha posição a
respeito disso é que se resolva o mais rápido possível e que esta casa se foque em discutir
problemas de uma relevância maior e que tem hora que vai de contra os anseios da
sociedade. Essa é minha posição, com todo respeito ao Senhor Presidente e ao Vereador
Gilmar. Queria parabenizar ao João Tadeu Torezani e todos os funcionários da ONG, a
Sonia, a Eliane a Bia pelo trabalho que realizaram mesmo com tantas dificuldades
orçamentarias e baixos salários. Eu acho que esta casa a partir de agora tem que ter
responsabilidade de olhar com mais carinho pra vocês. De preparar junto com o Executivo
que a gente possa proporcionar uma evolução nesse projeto de vocês, aonde venham
alcançar mais crianças e possibilitar um atendimento maior, por ser um trabalho
importantíssimo, eu acho que você mexer com uma criança é o futuro, não tem jeito. Você
mexer com adulto, tentar mudar a cabeça de um adulto é mais complicado, uma criança
não! A criança é a gênese da sociedade. Eu queria parabenizar também o Valdo pelo o que
ele trouxe aqui, a situação de Cinco Casinhas e ao Singer que propôs uma indicação que vai
de encontro com suas demandas a demanda da população de Cinco Casinhas. A questão
da previdência Roberto hoje, a expectativa de vida de um brasileiro tem setenta e cinco
vírgula cinco de ano (75,5) a expectativa de vida aumentou nos últimos doze anos que era
setenta e três. Eu por exemplo aposento com setenta e quatro anos se eu for seguir a risca
a expectativa de vida e morrer aos setenta e cinco anos e meio eu vou ter um ano e meio de
benefício. Então, esse aí é o modelo de governo neoliberal que nós estamos vendo hoje
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encabeçado por quem? Por uma oligarquia que voltou ao poder, Pelo Senhor Michel Temer
que a gente sabe muito bem da índole dele, é um projeto neoliberal desmonte do Estado
onde a gente vê a Petrobrás sendo desmontada, vários setores e órgãos públicos sendo
desmontados. Em benefício de quem? Em beneficio do capital especulativo, das grandes
corporações e é pra isso que esse Governo tá ai! Então quando você diz que o agricultor vai
se aposentar agora com setenta anos, setenta e cinco anos, eu quero perguntar para o
agricultor de setenta e cinco anos, como vai puxar o cabo da enxada? Tem condições
gente? Não tem! Então eu acho que essa casa aqui depois do que vai ser realizado, conte
comigo! Dia trinta vai ter manifestação em João Neiva né? Conte comigo, eu acho que deve
fazer uma moção de repúdio, não só da casa, mas de toda sociedade civil, a gestão, o
executivo, e encaminhar a situação porque realmente a gente não pode se calar diante
disso ai não! Uma boa noite a todos! A Presidência manteve franqueada a palavra aos
Senhores Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora, mais uma vez boa noite a população aqui
presente! Como você falou Gabriel esperamos que termine essa questão, que não é contra
nada é só buscando o direito de poder trabalhar, simplesmente é isso! Mas eu tenho certeza
que a partir de hoje isso não vai acontecer mais e nos vamos poder conduzir os trabalhos de
acordo com o que manda nossas atribuições. Quero cumprimentar também o nosso amigo
Roberto, com relação a essa questão ai, essa importância de essa Casa de Leis se
mobilizar perante aos nossos parlamentares, Deputados Estadual, Federal, Senadores.
Vocês sabem que nós tivemos uma questão desta e se mobilizaram a questão da
importação do café e conseguimos derrubar, então devido estas movimentações que teve
nos Municípios. Então esta Casa de Leis juntamente com o Executivo tem que se mobilizar
sim que isso não seja votado e não seja concreto. Com relação à questão dos oradores,
cumprimento o amigo Valdo, é louvável a sua reivindicação! Então só que a gente vê que as
reivindicações são feitas, más nós temos que cobrar! Não adianta nada nós fazer uma
indicação e ela não ser executada! Parabenizar o Presidente até então da entidade Centro
de Apoio. Eu tive o privilégio Sônia e Eliane de participar, de estudar lá e também ser
funcionário lá! Então é uma entidade de muita índole como a APAE que nós temos aqui.
São duas entidades sim, que nós temos que olhar com bons olhos! Porque já imaginou as
crianças se não tiver mais essas ambas às entidades? Como é que vão funcionar?
Caminhar sozinhos vocês não vão conseguir! Então vocês necessitam muito dessa parceria
do Poder Público. Nós estamos aqui para isso, para ajudar! É importante a presença de
vocês nesta Casa de Leis, pois a Democracia funciona desta forma, pois é o direito de todos
e dever nosso para que ela possa ser cumprida. Boa noite! A Presidência franqueou a
palavra ao convidado da mesa, o ex Vereador de Santa Teresa, Senhor Primo Lamborghini.
Boa noite a todos! Quero cumprimentar o Presidente, Miguel Djalma Salvalaio e demais
membros da mesa, demais Vereadores e funcionários da casa. Agradecer também a
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presença do Presidente do Sindicato, por trazer em nome do nosso trabalhador a palavra. A
você nosso cirurgião dentista e a vocês do Centro de Apoio que cuida das crianças, eu vou
contar um pouco Senhor Presidente da minha história politica. Eu sou da época de mil
novecentos e sessenta e seis (1966), que o país estava em plena revolução, com a ditadura.
Eu me candidatei a Vereador, fui eleito o segundo mais votado. Na minha trajetória politica,
eu fiz um trabalho que achei primeiramente que nós na época que a Câmara Municipal não
tinha o CNPJ, a Câmara Municipal era dirigida automaticamente pelo Poder Executivo, e no
dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e sessenta e sete (31/01/1967), eu fui eleito
Presidente da Câmara. Eu mesmo votei contra mim! Porque eu não tinha carro, eu tinha que
me deslocar daqui, estrada de chão e como não possuía carro eu tinha que dormir lá! Então
eu lutei muito para ser um colega meu que morava lá! Mas a oposição me quis como
Presidente e acabei ganhando a eleição da Presidência da Câmara. Então na minha
trajetória politica o que eu fiz? Nos anos oitenta (80) eu comecei com um abaixo assinado e
fiz um trabalho e emancipação politica. Fiz um trabalho que elevei um levantamento de tudo
que o Distrito de São Roque possuía. Levantei que tinha o tomate e quantos comércios,
bares, indústria possuía, e tinha o ABC em plena evolução. Afinal fiz esse apanhado todo e
levei para a fazenda onde o Secretário fez o levantamento e achou que o Município iria se
manter com aquela arrecadação e foi para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia
Legislativa eu fui chamado porque não poderia ser chamada só de São Roque e teria que
ter outro nome. O IBGE me chamou, eu fui e perguntei, por que não poderia ser só São
Roque? Disseram que já havia outro São Roque no Estado de São Paulo. Eu voltei e fiz
uma pequena reunião e perguntei São Roque de que vai ser? São Roque do Canaã! Eu
pergunto a vocês Senhores Vereadores, porque São Roque do Canaã? São Roque do
Canaã é uma homenagem que nós prestamos ao vale do Canaã. Esta é nossa trajetória
política que a Assembleia aprovou a emancipação politica. Mas com o rolar das coisas o
Município mãe que é Santa Teresa entrou com uma ação contra a nossa emancipação
política, o Desembargador Geraldo Correia Lima concedeu uma liminar suspendendo o
plebiscito, esta foi a história! E dai acabou porque eu não tive mais força de levar para
frente, isso foi nos anos oitenta (80). Nos anos noventa (90), começou outro grupo e ai foi
criado o Município, mas foi aproveitado tudo aquilo que nós fizemos. Na próxima
oportunidade Senhor Presidente, eu vou contar o meu histórico politico se Vossa Excelência
permitir. Obrigado a todos vocês, obrigado Senhor Presidente! A Presidência em nome de
todos os Vereadores agradeceu a presença e a participação espontânea do Senhor Primo
Lamborghini. Na sequência A Presidência falou da importância dos três oradores inscritos
ressaltando que a Câmara Municipal funciona com a opinião de todos mediante assuntos
relevantes ao Município. Lembrou que na época de Prefeito iniciou com seu Secretário um
pedaço da galeria próximo a casa do Vanildo Bolsoni e percebe-se que serviu de pracinha e
o projeto era este mesmo de extensão maior. Disse que será importante retomar o projeto
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buscando os recursos mesmo diante da crise, mas tentar fazer o que será de benefício para
a população. Elogiou a questão que o Tadeu elencou sobre o centro de Apoio e disse que
acompanhou bastante na época de sua gestão e contribuiu com a participação do Município,
ressaltou ainda que, o atual Prefeito estará fazendo a sua parte na sua administração. Falou
sobre as mudanças na Lei com relação a repasses, mas que serão resolvidos todos
conforme amparo da Lei, pois as demandas não podem parar. Agradeceu a presença do
Presidente do Sindicato e elogiou as explicações acerca da reforma da previdência. A
Presidência propôs aos demais Vereadores, para reforçar com cada parlamentar do seu
referido partido, além do apoio dos funcionários da casa e do nosso Procurador Doutor
Claudio, Patrick que é Chefe de Gabinete, que pudesse elaborar um texto e enviar aos dez
(10) Deputados Federal e os três (3) Senadores com o nome dos nossos nove (9)
Vereadores acerca da nossa preocupação em defender os nossos trabalhadores rurais. A
Presidência ressaltou ainda que, o Projeto de Resolução que altera o caput do artigo
duzentos e sete (207) da resolução número quinze de noventa e oito (015/98) do Regimento
Interno da Câmara Municipal de São Roque do Canaã/ES, será votado em uma próxima
sessão ordinária. 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,
Renato Angelo Gastaldi, Leonardo Casotti Peroni, Gilmar Meireles e Olga Maria Dala Barba
Simonelli.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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