CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 04 DE ABRIL DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos quatro dias do mês de abril 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 Nona Sessão
Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a Presidência do
Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu a todos saudando os colegas
Vereadores, Vereadora, o Presidente do Sindicato, o Chefe de Gabinete, os funcionários da casa,
os funcionários da Prefeitura e demais representantes do Município de São Roque do Canaã,
sejam todos bem vindos! Na sequência, a Presidência convidou a Vereador Gilmar Meireles para
efetuar a leitura um trecho bíblico. A Presidência solicitou ao Nobre Secretário que fosse feita a
chamada dos Senhores Vereadores, havendo quorum declarou abertos os trabalhos legislativos.
A Presidência convidou o Chefe de Gabinete do Executivo Leandro Zanetti representando o
Prefeito Municipal, e o nosso Presidente do Sindicado Roberto Carlos Silvestre, para fazer parte
da Mesa. E, na sequência, a Presidência colocou em discussão a ata da sessão ordinária
realizada na data de vinte e oito 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 04 de abril de 2017 - Projeto de Lei nº
005/2017, de autoria do vereador Miguel Djalma Salvalaio, Institui o agendamento telefônico de
consultas médicas para pacientes idosos e pessoas com deficiência nas unidades de saúde do
Município de São Roque do Canaã; As Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e
Redação Final; e Educação, Saúde e Assistência opinam pela APROVAÇÃO. - Projeto de Lei nº
006/2017, de autoria do vereador Gilmar Meireles, Institui o programa adote uma lixeira; As
Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final; e Educação, Saúde e
Assistência opinam pela APROVAÇÃO. - Indicação nº 023/2017, de autoria dos Vereadores
Renato Angelo Gastaldi, Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni, Geraldo Singer, Claudecir
Strelow e Miguel Djalma Salvalaio, INDICAM 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 na Rodovia
Armando Martinelli, iniciando na altura da entrada de acesso à Cerâmica Imperial, até a
residência do Sr. José Corona, na comunidade de Nossa Senhora Da Saúde; - Indicação nº
024/2017, de autoria dos Vereadores Renato Angelo Gastaldi, Fabiano Margon, Leonardo Casotti
Peroni, Geraldo Singer, Claudecir Strelow e Miguel Djalma Salvalaio, INDICAM 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
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manutenção da rede de esgoto do Bairro Francisco Torezani, Neste Município; - Indicação nº
025/2017, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, INDICA ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde,
que o Poder Executivo Municipal proceda a análise da água que está sendo consumida pelos
moradores da comunidade da Agrovila de Santa Júlia, no Distrito de Santa Júlia; - Moção nº
003/2017, subscrita por todos os senhores vereadores, de Apoio “em defesa da previdência social
rural e favorável à manutenção das atuais regras de acesso dos trabalhadores e trabalhadoras
rurais aos benefícios previdenciários e assistenciais". Havendo orador inscrito para fazer uso da
tribuna livre, na forma regimental, a Presidência passou a palavra o inscrito, Senhor Patrick
Tótola. Assunto: Prestação de Contas e atos desenvolvidos nos três (3) primeiros meses de
Gestão da Câmara Municipal de São Roque do Canaã - ES. Boa Noite! Quero cumprimentar a
mesa diretora, aos Vereadores e aos meus companheiros de labor diário. Como a maioria aqui
sabe, me encontro no cargo de Chefe de Gabinete nessa câmara legislativa nesse biênio. Não
estou aqui para criticar administrações passadas, não gosto de olhar para o retrovisor eu gosto
sempre de olhar para frente. Mas eu vou passar alguns detalhes nesses três meses do que está
acontecendo aqui na Câmara e as metas para o futuro. Eu resumi em tópicos para ficar melhor e
para as explicações não se prolongarem muito. Primeiro tópico, como encontramos a Câmara
Municipal? Bom, como todos aqui sabem encontramos a Câmara Municipal, na verdade,
assumimos aqui no dia primeiro de janeiro posteriormente na segunda-feira foi o dia em que
começamos os trabalhos. Encontramos a Câmara Municipal com a frente com o telhado cedendo
e alguns problemas estruturais, as paredes manchadas, sem tintas, paredes descascando,
corrimão não pintado, na verdade aparentava uma casa abandonada. Logo no começo de
conversa com o Presidente Miguel, de imediato para melhorar o asseio dessa casa, fizemos umas
melhorias na frente da mesma, pois o telhado podia ceder a qualquer momento. Também fizemos
os primeiros atos que foram renegociar algumas contas telefônicas que havia. Eu, juntamente
com o Francis, renegociamos essas contas ligando para Oi-Velox, ligando para Telemar, e
passando alguns motivos e por questões econômicas fizemos uma diminuição na economia
nessas contas de mil e setecentos reais (R$ 1.700,00) anual. Havia uma linha na sala do
Presidente que era o número dezessete cinquenta e dois (1752) somente para ligações e para
recebimento também. No meu entender é desnecessário, há sempre na frente da recepção o
Arilson que recebe as ligações e o mesmo de imediato se o Presidente se encontra transfere à
ligação para o gabinete do mesmo e então de imediato também cancelamos essa linha gerando
mais uma economia na Câmara de dois mil e cem reais (2.100,00) anuais. Terceiro tópico,
retornamos com as sessões solenes! As sessões solenes haviam acabado nessa Câmara e o que
aconteceu? Nós voltamos com a primeira do ano que foi o dia internacional da mulher e teve uma
boa repercussão no Município e para uma melhor figura também de todos os Vereadores! As
sessões solenes são importantíssimas, os vereadores tem que estar presentes junto com a
população. Próxima sessão solene para que todos os cidadãos colocarem na sua agenda
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juntamente com todos os Vereadores, vamos fazer a sessão solene que não há no Município no
dia da Emancipação Política, uma sessão maior provavelmente no clube ABC e vamos fazer ela
no tamanho que se merece! Vou citar o quarto tópico, que é muito importante! A Câmara
Municipal ficou ausente em uns quesitos no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Espirito
Santo. A verdade não foi ausência! A Câmara infelizmente na maioria dos quesitos recebeu nota
zero (0)! De imediato o que esta sendo feito? Eu juntamente com o Presidente e o Procurador da
Câmara, fomos a Domingos Martins, que foi a Câmara Municipal modelo no Estado. Fomos lá
para obter informações e tentar viabilizar alguns servidores para melhorar o nosso site juntamente
com o portal. O nosso site hoje parece mais um blog, não é site, nossa maior batalha aqui é que
nós queremos ser transparentes, nós queremos mostrar a população nossos atos e não
queremos ficar na obscuridade, pelo contrário, nós queremos publicidade nos atos.
Provavelmente, no mais tardar em agosto nós vamos estar com um portal novo, um site novo, e
antes, provavelmente em uma data anterior, o Presidente comunica a todos munícipes e
Vereadores que teremos este site novo juntamente com o portal. Já adiantando que eu ouvi
algumas pessoas talvez dizendo, mas porque a postagem no facebook aparenta que é somente a
figura do Miguel? Nós temos uma página no facebook Câmara Municipal de São Roque do
Canaã! Às vezes fazemos algumas postagens, são mínimas, mas são feitas! Na maioria das
vezes as postagens são feitas em nome do Miguel, ora, o representante do Legislativo aqui é o
Presidente da Câmara que representa os oito e juntamente com ele nove! Então, para sanar esta
dúvida que talvez pode ter, há porque tá postando alguma coisa no facebook que seja somente o
nome do Miguel? Quando é de interesse coletivo de todos os Vereadores, vai ser postado, o
nome da figura do representante que ora é o Miguel Djalma Salvalaio! Quando for de interesse
pessoal de cada um, seja que o Miguel trouxe verbas, tudo bem, é de interesse coletivo? É! Mas
para não ter algum problema, alguma coisa, a tá só mencionando o Gilmar, tá mencionando só
Dona Ólga, tá mencionando somente o cacau, então, não será feito! Quando for de interesse
coletivo de todos vamos postar na pagina do facebook! Sexto tópico, uma coisa até meio triste de
falar! Eu tenho vinte e nove anos (29), mas tenho onze de setor público! Já trabalhei no Estado,
trabalhei em Banco, trabalhei em Prefeitura e agora estou aqui! Aparenta que a imagem do
servidor público no nosso Município é muito deturpada, você ir para o setor público, há você já tá
desviando bem público, você já tá pegando dinheiro, você acaba ouvindo esse tipo de coisa, e
infelizmente numa cidade pequena igual a nossa, a gente ouve muito esse tipo de comparação,
esse tipo de situação! Quero dizer que a Câmara Municipal encontra-se aberta para qualquer tipo
de fiscalização seja de Ministério Público, seja do cidadão, nós queremos como já citei
transparência! Queremos ser transparentes com nossos atos! Questões de diárias, questões de
compras, questão de qualquer tipo de material a Câmara Municipal está aberta e estou aqui das
sete as onze (7-11) da manhã, e doze as dezesseis (12-16) para sanar qualquer duvida em
relação a isso. O nosso objetivo é sermos transparentes nos atos! O nosso Município aparenta
por ser pequeno e as pessoas falam que a pessoa se enriqueceu e outra também em relação a
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isso. Bom! Cada um sabe do que faz e cada um sabe do seu caráter! Quero dizer aqui também e
prestar uma homenagem ao meu pai, que eu tenho um grande professor na minha casa que é
ele! Ele tem quarenta e cinco (45) anos como funcionário público federal, todos aqui o conhecem
e sabem do seu caráter. Então eu posso me envergonhar de tudo e tenho certeza também que
todos servidores aqui, mas nunca de pegar um real de ninguém! Finalizo dizendo agradecendo e
dizendo que esta casa somente se encontra aberta por causa dos cidadãos, vocês que aqui
estão! Qualquer dúvida que podemos sanar e qualquer problema dentro da sua legalidade nós
possamos resolver, nós estamos aqui para ouvir o cidadão. Sempre tem um Vereador aqui,
diariamente encontra-se o Gilmar, o Miguel e os outros também passam aqui durante a semana
para atender as demandas. Para finalizar eu quero dizer que algumas coisas muito importantes
para esta Casa Legislativa está sendo discutida a sete chaves! Há, mas porque o segredo?
Algumas coisas devem ser discutidas em segredo e dizendo que é bom para o cidadão, bom para
os Vereadores e poupa a figura de quem seja. Há, mas você citou que não pode ser feito nada na
obscuridade. Não! Más algumas coisas serão feitas para o bem de todos e para o bem do
Município! Dizer ainda que algumas coisas foram feitas e outras ainda estão em andamento sobre
o portal da transparência conforme já dito. Agradeço a todos e obrigado! Na sequência a
Presidência franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor
Presidente! Mesa Diretora, representando o Executivo Leandro eu cumprimento, cumprimentar o
colega Presidente do Sindicato, senhores e senhoras aqui presentes, parceiros e colegas de
trabalho aqui desta Casa de Leis, meu boa noite! Quero dizer dos dois projetos que aqui estão,
são projetos relevantes. O projeto do Presidente que é do agendamento do idoso e do deficiente é
um projeto de suma importância para o nosso Município! Quero falar um pouco também do meu
projeto de lei que é o adote uma lixeira e sabemos da importância dessa questão do lixo e quando
falamos desta questão, falamos de saneamento básico, e estamos investindo em qualidade de
vida. Uma vez que investimos em coleta de lixo e fazer como deve ser feito, nós diminuímos os
custos, principalmente na saúde! Então o Adote uma Lixeira é um projeto que vai chegar e assim
que for aprovado e publicado, vamos ter a oportunidade de conversar com a associação
comercial e empresarial para falar da vinda deste projeto e seus benefícios. O próprio empresário
e pessoa física também podem fazer sua parte em adotar uma lixeira e aproveitar para colocar
uma propaganda naquela lixeira, e ao mesmo tempo em que ele vai estar cuidando dela. Muitas
vezes ouvimos, vão destruir que isso é da Prefeitura! Não! Aquilo ali é patrimônio público, são
nossas! E a partir do momento que a pessoa está adotando e fazendo esta parceria, ele também
ira fazer a parte dele! Será uma parceria pública e privada e então este projeto é de suma
importância e não ira gerar custos para o Município! Pelo contrario! O Município irá ganhar muito
com esta questão das lixeiras. Quero cumprimentar também o Presidente e dizer que esta Moção
feita pelos nove (9) Vereadores aqui, o Presidente do Sindicato Betão! Desculpe chamar de
Betão, mas a gente tem essa forma carinhosa de te chamar! Essa Moção foi feita por todos nós
Vereadores com este intuito de garantir este direito que está querendo ser usurpado de nós
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cidadão, principalmente do meio rural. Onde já se viu uma das mudanças, que não é só o meio
rural não que vai ser afetado, é todos os meios! Mas, esta questão rural, onde já se viu uma
pessoa será aposentada após os setenta (70) anos. É isso que está pra ser passado lá! É isso
que essa PEC essa reforma da previdência vai trazer, uma das questões que vai ter! Então nos
mobilizamos aqui, nós Vereadores, a sociedade civil também está toda engajada nesta luta.
Vamos mandar este manifesto para nossos Deputados e Senadores que eu acho que eles não
vão ter coragem de estar votando a favor a isso. Amanhã ou depois eles vão precisar de votos
aqui, e aquele que votar contra o cidadão eu tenho certeza que nenhum terá coragem de chegar
na casa para pedir voto para ele não! Só a título de esclarecimentos Senhor Presidente, na
sessão passada nós questionamos com relação ao DETRAN onde eu fiz uma solicitação e
algumas providências para o Executivo, tenho certeza que já esta sendo sanada agora, mas ficou
plainando no ar uma questão em que eu mencionei só a partir de janeiro, porque até então, eu
assumi como Vereador a partir de janeiro. O que aconteceu anteriormente eu não estava à parte!
Parece que foi dito aqui, que o DETRAN nos meses anteriores estava funcionando somente com
um (1) funcionário. Realmente, eu procurei saber e estava funcionando a partir do mês quatro (4).
O funcionário que ali trabalhava Marcos Spalenza no dia quatorze do quatro (14/04) recebeu um
comunicado da CIRETRAN o qual era subordinado, que ele não poderia mais trabalhar devido
uma lei em que ele criaria vinculo com o Governo do Estado. Automaticamente foi na parte da
manhã e ao meio-dia automaticamente ele não tinha mais acesso as senhas do DETRAN com
relação à função dele. A partir daquele momento ele foi desligado sim! Más, por uma solicitação
do DETRAN, do CIRETRAN de Santa Teresa, então eu averiguei isso, pois dava a entender que
eu não sabia desta questão. Realmente procedeu, o Diretor da CIRETRAN de Santa Teresa não
pode ficar mais com este funcionário e se colocou a disposição de estar vindo aqui e prestar os
esclarecimentos que precisar. O DETRAN, a partir do dia quatorze do quatro (14/04), precisava
de uma pessoa com as mesmas características dele, um funcionário efetivo e começar a partir
daquele momento, pois não aceitava um funcionário comissionado. Neste momento passei, a
saber, que a gestão anterior estava num momento de transição e que outra gestão iria assumir e
então não poderia disponibilizar um funcionário efetivo. Como representante do povo, eu fiz a
solicitação que tenho certeza que o representante do Executivo, o Chefe de Gabinete vai informar
e tenho certeza que será regularizada esta situação. Obrigado a todos! A Presidência manteve
franqueada a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a
todos! Quero agradecer a presença do nosso companheiro de luta Roberto Silvestre, agradecer a
presença do nobre colega Leandro Zanetti Chefe de Gabinete, todos os Vereadores presentes!
Dizer que minha indicação, que diz respeito das condições da água na Agrovila. Chegou a mim
através da população e disseram que a água lá está em situação estritamente sem condições de
uso. Havia antes deste período uma localidade, propriedade rural que oferecia água para as
pessoas beberem e cozinhar os alimentos. A água que é fornecida na Agrovila é aquela que vai
do poço do Melotti ali embaixo, ela é bombeada até uma caixa de cimento e depois distribuída.
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Essa água ai parece não estar em condições de ser consumida. Falaram que o proprietário da
terra que cedia a água para eles, por motivos de segurança acabou proibindo eles pegarem a
água e ficaram reféns desta outra água de péssima qualidade. É uma água salitrada e não se
sabe se tem coliformes fecais que possam estar prejudicando a saúde daquela população. Então
eu indiquei a análise porque eu liguei para a Secretaria de Saúde e parece que a ultima análise foi
feita no inicio do ano passado, e após não foi feita mais nenhuma análise. A água está sendo
consumida e ninguém sabe ao certo se tem condições de uso ou não. Então minha indicação foi
neste sentido! Eu gostaria de fazer através de uma próxima indicação, que procedesse a análise
daquela água de forma mensal ou bimestral, porque uma água que não tem tratamento não tem
garantia nenhuma que ela pode ser utilizada daquela forma. Pedir ao executivo, o Leandro está
aqui, que cobre isso da Saúde e buscar uma solução para isso ai. Boa noite e obrigado! Dando
procedimento a Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores Vereadores. A
Presidência submeteu a deliberação do Plenário acerca da continuidade dos trabalhos
Legislativos sem o intervalo regimental sendo aprovado por todos os Vereadores. A Presidência
solicitou ao Nobre Secretário que procedesse a nova chamada dos Vereadores. Na sequência a
Presidência submeteu o Projeto de Lei nº 005/2017 à discussão e posterior votação, sendo
aprovado pelos Vereadores em sua totalidade. A Presidência submeteu o Projeto de Lei nº
006/2017 em discussão e posterior votação, sendo aprovado pelos Vereadores em sua totalidade.
Em seguida a Presidência franqueou a palavra ao Presidente do Sindicato Senhor Roberto Carlos
Silvestre: Boa noite a todos! Cumprimento à mesa, o primeiro secretário Gabriel, Vice Presidente
Geraldo, Presidente Miguel e demais Vereadores e Vereadora e todos os presentes! Gostaria
também de agradecer antes que eu me esqueça, o apoio de todos os Vereadores desta casa no
meu clamor quanto Presidente do Sindicato, eu vim aqui e fiz uso da Tribuna em relação à
reforma da Previdência, que esta sendo tratada de uma maneira muito pesada pelo nosso
Governo, tanto Federal quanto Estadual. A gente tem feito mobilizações por todo País, todos os
Sindicatos sejam urbanos sejam rurais e aqui em São Roque não poderíamos ficar sem essa
contribuição. Eu fiz o uso da Tribuna e convidei os Vereadores, as Associações de Produtores,
Associação Comercial, Igreja e fizemos um debate no CRAS, onde foram colocados algumas
indicações e alguns dados que temos em relação à reforma da previdência e tudo o que ela vem
trazer de negativo para a gente. Então para que vocês possam entender um pouco sobre o
trabalho do Sindicato. Essa reforma tem o intuito do Governo Federal é acabar com o movimento
sindical, é acabar com a classe sindical! Por quê? Sabemos que classe que tem movimento
sindical tem muitas conquistas e benefícios! Porque a Polícia do Estado do Espirito Santo não
conseguiu o que ela queria? Porque a Polícia não tem um sindicato, se ela tivesse um Sindicato
que estivesse lá lutando por ela, ela conseguiria! Nós temos Sindicatos de médicos, rodoviários,
vigilantes, todas as entidades têm seus sindicatos e quando eles fazem greves, o que a gente
faz? A gente fica quieto! Quantas vezes os bancários fizeram greve? O INSS ficou de greve seis
(6) meses e nós temos processos na Justiça lá do INSS para serem julgados em junho, perícias
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médicas agendadas em junho! Por quê? O INSS ficou seis meses de greve! E nós ficamos
quietos, pois estavam correndo atrás dos direitos deles. E o nosso Sindicato seja urbano ou rural
não tem outra maneira de fazer este Governo entender a nossa posição não formos para a rua e
se agente não paralisar as rodovias como foi feito no ultimo domingo. Eu sei que teve muitos
motoristas que ficaram revoltados, mas era para o nosso próprio bem e deles também, pois não
era somente para as rurais más para o urbano também. Quero dizer ainda, que o movimento
sindical surgiu em mil novecentos e cinquenta e cinco (1955), quando os trabalhadores
perceberam que se não houvesse união, eles não conseguiriam nada e ficariam em regime de
escravidão daquela época. A luta deles na época era pela posse da terra e dai surgiu o
movimento dos pequenos agricultores que ainda hoje existe chamado de MPA que tem um
respeito muito grande dos nossos governantes. Em mil novecentos e sessenta (1960), surgiram
às primeiras organizações trabalhistas e lutaram pelo direito da terra e combate a desigualdade
no campo. Quero mostrar a todos que o sindicato não é de hoje e vem de muito tempo, e essas
lutas que vemos nas ruas, elas acontecem há muito tempo! Muitas mortes aconteceram em mil
novecentos e sessenta e três (1963), e neste ano foi fundada a nossa primeira confederação
nacional da agricultura CONTAG e as ligas e Sindicatos. Funda-se em mil novecentos e sessenta
e três (1963) o nosso primeiro Sindicato aqui em São Roque que pertencia ainda a Santa Teresa.
Nós temos apenas um Sindicato em São Roque e acredito que em Santa Teresa também, não
tenho certeza! Em dois mil e cinco (2005) nós fundamos nosso Sindicato aqui, e quero registrar
que não teve a presença de nenhum membro do poder público, todos foram convidados e
nenhum esteve presente, nem Prefeito, nem Vice-Prefeito, nem Presidente da Câmara e nem os
Vereadores da época. Importante falar da importância do Sindicato na sociedade, se não tiver
Sindicato infelizmente à classe que paga é a do pobre! Mais adiante foi elaborado o estatuto do
trabalhador Lei de nº quatro mil duzentos e quatorze (4.214) de dois de março de sessenta e três
(02/03/63) e após dez (10) anos foi revogado para outra Lei de nº cinco mil oitocentos e noventa e
nove (5.899) e ai começava a surgir às leis que protegiam o trabalhador. Um importante momento
do trabalhador da época que preocupou a elite conservadora, pois já estavam organizados com
leis que favoreciam os mesmos e este fato nós vemos até hoje, pois temos um Governo de elite
que está preocupado com o povo. Bastou este movimento que fizemos para os Deputados
botarem a cara na mesa hoje e falaram ser contra a reforma da Previdência. Os nossos
Deputados Federal do Espírito Santo até domingo não tinham posição e hoje já tem, com exceção
do Deputado Lélo Coimbra, os demais Deputados se posicionaram contra essa reforma da
Previdência. Eu sei que vocês parlamentares cada um tem sua sigla partidária e que dependem
de seus parlamentares e que eles podem jogar pesado com o Município também e por isso eu
parabenizo a atitude de vocês, pois não é fácil esse manifesto contra essa reforma ao tempo que
um parlamentar Federal de vocês seja a favor. Sobre o movimento sindical a nossa maior derrota
foi em mil novecentos e sessenta e quatro (1964) com o golpe militar. Ai nos silenciou, pois o
Sindicato teve que calar a boca, pois com o golpe militar não podíamos nos reunir em mais de
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duas (2) pessoas que eram presos e o movimento sindical parou um pouco e o Governo para
acalmar a situação lançou a reforma agrária que nunca aconteceu. Em mil novecentos e setenta
(1970), o movimento reforma suas ações e o movimento sindical percebe que ele precisa voltar
seus trabalhos para a base que é o povo. Nós de noventa e sete (97) para cá que foram nossas
conquistas a gente parou e agora começamos de novo voltar as nossas origens que é a base, ou
seja, o povo. Em setenta e cinco (75), a conquista da aposentadoria de sessenta e cinco (65)
anos para o homem com meio salário e em noventa (90) o movimento vai para a rua como
categoria e com o reconhecimento de categoria ganha à inserção na política. Já em oitenta e oito
(88), nossas maiores conquistas foram neste ano com a constituição e a igualdade dos direitos
entre homem e mulher, e a aposentadoria de homem sessenta e cinco (65) e mulher cinquenta e
cinco (55), acidente de trabalho, pensão para viúvas, auxilio doença, liberação de recursos para
lavoura custeio e investimento, este foi em noventa e sete (97) ainda no Governo Fernando
Henrique que a gente conseguiu o PRONAF, e de noventa (90) em diante que o movimento
sindical deslancha pelo seu reconhecimento real como movimento forte e o produtor busca
conhecimento, produz com qualidade e o Sindicato passa a ser reconhecido como a casa do
agricultor, em noventa e quatro (94) conseguimos o salário maternidade, convênio com o INSS e
este reconhece o Sindicato como única entidade que pode dizer quem é que trabalha e quem não
trabalha. Hoje no Sindicato a gente emite uma declaração denominada declaração de atividade
rural que reconhece a pessoa como trabalhador do campo. Temos a cooperação técnica com o
INCRA para fazer as mobilizações de documentação de terra e também participamos dos
Conselhos Municipais. Hoje temos espaços em todos os Conselhos Municipais e ONGS. Porque
eu trouxe este pequeno relatório para vocês? Para dizer que nunca ninguém deu nada de graça
para vocês! E espero que este movimento que fizemos aqui em São Roque como aconteceu no
Brasil todo possa dentro do prazo chegar aos parlamentares e estes tenham noção que se eles
votarem o nome deles vai estar no poste, vai estar estendido na rua, no Sindicato se tiver algum
Deputado que votar a favor, a faixa vai estar lá com o nome dele! E podem até tentar mandar me
prender, más vai estar lá, para que todo mundo que vá até lá e vejam que ele votou a favor da
reforma da previdência e tirou o direito do povo. Agradeço novamente a vocês Vereadores desta
casa que me apoiaram neste clamor em prol da entidade que represento e em favor de todos nós
de modo especial os mais humildes. Obrigado! A Presidência em nome de todos os Vereadores e
Vereadora parabenizou o Senhor Roberto pela sua posição e pela luta, ressaltou ser uma
obrigatoriedade votar contra a reforma, pois somos um Município rural. A Presidência enalteceu a
importância do trabalhador do campo em nosso País e toda demanda sofrida por eles, haja vista
que o trabalho no campo se dá inicio por muitas vezes ainda na infância. A Presidência reforçou
ainda sobre o pedido aos parlamentares em suas decisões no ato de votar sobre a reforma e
lembrou que dependemos do trabalhador rural para que os alimentos possam chegar até nossas
casas. A Presidência parabenizou toda equipe do Sindicato pelo empenho e lembrou que no
período que atuou como Prefeito Municipal procurou estar sempre próximo com o Sindicato 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

demais entidades e associações. Disse ainda ser de extrema importância o Município estar em
parceria com as associações, destacou e parabenizou o importante trabalho feito pelo Senhor
Silvério Cavassoni em prol do Sindicato e toda seriedade como conduz suas reuniões nas
Comunidades. A Presidência lamentou que alguns trabalhadores não vão conseguir se aposentar
mesmo com idade avançada e esta situação não se deve pelo Sindicato, nem do INSS e nem do
Governo, é somente por não acreditarem e legalizarem como contribuinte pois somente assim há
como provar sua atividade. A Presidência falou acerca das informações que o Patrick relatou e
reforçou sobre a questão de conter gastos, pois se trata de um bem municipal que volta para o
próprio Município como benefício! Destacou ainda a questão do site e o portal da transparência
que será de maior exigência a partir deste ano. Dando continuidade a Presidência solicitou ao
Procurador da Câmara Municipal que explicasse com maiores detalhes sobre a questão do site e
portal da transparência. Procurador da Câmara Dr. Claudio Martinelli: Boa noite a todos! Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, publico aqui presente que acompanha
esta sessão ordinária! Eu só queria ressaltar aqui, até em defesa da Câmara, esta instituição que
eu trabalho há quase vinte (20) anos. A questão do nosso site, eu cheguei aqui em um
determinado dia e observei que saiu em um veículo de comunicação que o nosso site estava
recebendo uma nota bem baixa em relação ao posicionamento de outras Câmaras Municipais e
aquilo causou, de certa forma, perplexidade. Imediatamente observei que a forma como foram
julgados os quesitos em relação ao site da Câmara, eu achei injusto! Por que? O site da Câmara,
nosso contador está aí e ele sempre procurou mostrar de forma transparente até por atender a
Lei de transparência a todos os atos do Legislativo, seja com folha de pagamento, seja com
empenho, liquidação, orçamento, sempre procuramos nos mostrar transparentes neste quesito.
Estranhamente aquela nota que recebemos imediatamente eu me dirigi ao nosso Contador que,
de certa forma alimentava o site e eu sempre vinha acompanhando, e foi motivo de
questionamento nesta casa por determinados vereadores. “Ah, a gente não consegue entender
direito o site, acessar...” e, de certa forma, eu sugeri que nós montássemos na Legislatura
passada um telão aqui na casa onde nós demonstramos a forma de você acessar o site. Claro
que existia alguns itens, alguns links criados pela E&L, que é a empresa que nos presta serviços
e que dificultava um pouco a questão do acesso. Mas, em momento algum, eu concordei com
esta nota que nós tiramos! Tanto é que imediatamente eu me pronunciei, fiz um Ofício em nome
do Gabinete da Presidência e me manifestei junto ao Tribunal de Contas que foi o órgão que
publicou neste veículo de comunicação, e após protocolizar isso no Tribunal, nós estivemos lá
recentemente com o Contador e até o Controlador do Município, onde eu tive também o prazer de
me dirigir ao setor de informática do Tribunal para solicitar um esclarecimento daquela situação,
porque essa não era a realidade da Câmara de São Roque, receber uma nota zero (0) em todos
os quesitos. Então, quando eu conversei com o chefe do setor de informática ele disse o seguinte!
Por que eu perguntei qual foi o critério utilizado por termos recebido esta nota tão baixa
acompanhada de outras Câmaras? E eu falei pela forma como foi colocado aqui, parece que não
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temos site! Ele disse assim, Infelizmente talvez no dia que fomos acessar como usuário qualquer,
nós não conseguimos entrar no site da Câmara Municipal. Diante desta situação eu coloco para
os Senhores, São Roque do Canaã é um Município com dose (12) mil habitantes e se pegarmos
o Município de Colatina tem cento e vinte (120) a cento e trinta (130) mil habitantes, recentemente
estivemos em Domingos Martins com mais de quarenta (40) mil habitantes, e onde eu quero
chegar? Que o site até mesmo como nós pessoas, nós cidadãos, temos que procurar ser sempre
melhores e como cidadão procurar cada dia ser melhor, de certa forma, ser um cidadão melhor! E
aqui nós também temos que aperfeiçoar nosso site, nós sabemos disso! Agora dizer que nosso
site não passou informação como muitos colocavam, isso não é verdade, pois nós colocamos
todas as despesas com o pessoal, liquidação, pagamentos, tudo ficou sempre às claras e a gente
até se coloca à disposição porque é interesse não só desta Legislatura mas de outras, que a
população tenha acesso a informação da administração pública. Esse é o objetivo da Lei de
acesso à informação! Então, a gente pode citar como exemplo do nosso site como o Chefe de
Gabinete colocou, de certa forma ele não tem a cara de um site, ele parece um blog. Mas nós
estamos melhorando ele. Agora, o mais importante que eu falo às vezes nem é a aparência, são
as informações que ele possui. Então, a Lei de transparência quer informações, quer que passe
essas informações para qualquer usuário e ele tenha esta facilidade de ter essas informações.
Hoje, para se ter uma ideia, vai ser exigido pela Lei da informação um site, um link no portal da
transparência chamado SAPL (serviço de acompanhamento do processo legislativo). O que
significa isso? Toda matéria que vai tramitar na Câmara, o cidadão que acessar o site vai querer
saber onde está o projeto. Exemplo: foram votadas duas matérias aqui hoje, dois Projetos de Lei,
então no dia que esse dois projetos foram apresentados qualquer cidadão são-roquense ou de
outro Município que acessar o site da Câmara vai querer saber onde está este projeto, ele foi lido
no Plenário, encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A comissão
tem prazo para emitir um parecer, como vocês puderam observar foram lido pareceres em
relação a essas matérias. Então, isso é uma exigência da Lei, do Ministério Público e da
Corregedoria Geral da União Para que haja uma transparência não só dos atos administrativos do
Poder Legislativo, mas também de todo processo legislativo. Se a gente pegar o artigo cinquenta
e nove (59) da Constituição Federal ele elenca todas as espécies normativas, seja uma Lei
Ordinária, Lei Complementar, Resolução ou Decreto Legislativo. Então, todas as preposições que
tramitam na casa, seja Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos deputados
ou Senado Federal terá esse acompanhamento como já está tendo. A Câmara de Domingos
Martins já desenvolveu esse link e estivemos lá justamente para aperfeiçoar nosso site e
queremos colocá-lo à disposição de todo usuário deste e de outros municípios que acompanham
o processo legislativo da câmara. A gente fica feliz pelos projetos que aqui estão passando
também! O chefe de Gabinete esteve lá, e eu até comentei com o Presidente antes da sessão,
hoje eu recebi um whatsapp da Diretora da Câmara solicitando que nós enviássemos para eles, o
presidente tem interesse nos dois Projetos de Lei que nós acabamos de aprovar aqui! Para nós
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isso é motivo de orgulho, pois nosso Município é pequeno! Mas a gente também é referência para
eles, os grandes, porque se nós observarmos e quando eu falo que a Câmara foi injustiçada eu
vou dar como exemplo o seguinte: Quantos servidores nesta casa nós temos que é responsável
pelo setor de informática da Câmara? Sequer nós temos um servidor com formação na área de
informática! Você pega uma Câmara grande, chega lá, como nós nos deparamos lá, e nós vimos
três servidores responsável só pela parte do site e do portal de transparência da Câmara
Municipal. O número de servidores da Câmara de Domingos Martins, que é responsável por esta
parte aí do portal de transparência e do site da casa é o numero de servidores efetivos da
Câmara, eu, o Arilson e a Renata, Nós somos efetivos aqui! Então, se a gente olhar uma Câmara
do porte de São Roque do Canaã, e essa defesa eu fiz também no judiciário, porque em
detrimento daquela nota e veiculação nós estamos respondendo uma ação civil pública, o
Presidente até me acompanhou, e o Ministério Público impetrou essa ação, eu contestei, coloquei
todas as justificativas e acho que deveria ter sido feito um critério mais abrangente nessa
avaliação! Porque toda e qualquer informação que você quiser saber do site da Câmara está lá,
tudo às claras, basta acessar o site da Câmara Municipal. Então, eu costumo dizer o seguinte;
mesmo do nosso tamanho, do nosso porte, a Lei existe no mundo jurídico para ser cumprida!
Então, o Município de dez (10), doze (12) mil habitantes vai ter que cumprir a mesma Lei que um
Município de cento e vinte (120), cento e quarenta (140) mil habitantes, mas eu quero dizer que
muitas das vezes as obrigações são tão coletivas e vem de forma tão avassaladora que, às
vezes, falta pessoal para poder alimentar e atender a Lei. Você alimentar um site não é fácil! Nós
temos nosso Contador hoje, o Chefe de Gabinete que estávamos até conversando sobre isso,
porque as exigências são inúmeras e hoje temos Controladoria Geral da União, temos que
atender Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal.
Então gente, às vezes, as pessoas que estão lá fora e não acompanham o nosso dia a dia aqui
talvez não tenham essa noção do que é o Poder Legislativo. Além desse site do SAPL que eu
coloquei e vocês poderão observar, por exemplo: O Gilmar apresentou o Projeto dele, o Gilmar
aqui do computador dele vai acessar e vai saber, “o meu projeto está aonde?” Tá no protocolo?
Na Comissão de Legislação e Justiça? Na Comissão de Finanças? Então, esse trâmite
processual vai estar todo englobado no site da Câmara e no portal da transparência que são links
exigidos pela Lei da informação. Outro exemplo: a questão aqui dos Vereadores, a presença dos
Vereadores. Toda e qualquer sessão será noticiada no site, o número de Vereadores, quem
foram os Vereadores presentes e quem faltou, porque quando a gente falta tem que haver uma
justificativa e até a justificativa teremos que colocar lá que são exigências da Lei de informação,
exigências da legislação em curso que a gente está ai se aperfeiçoando para poder atender. E
gostaria de dizer o seguinte, que a Câmara em momento algum se omitiu em relação a essas
informações e na contestação que eu coloquei em relação ao site, o próprio Ministério Público
coloca mediante a brilhante apresentação e a defesa, mas eles também não conseguiram
acessar. Mas aí eu digo assim, hoje quem tem internet em casa aqui? Todos os dias você
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consegue acessar vinte e quatro (24) horas? Não existem aqueles momentos que a internet está
fora do ar? Por exemplo: No meu escritório de advocacia no centro eu tenho a Oi-Velox, passo
muita raiva, muitas vezes eu vou consultar uma jurisprudência e não consigo. É a Oi-Velox da
Telemar! Ai eu pergunto: A gente vai consultar determinadas coisas e a internet não está
funcionando por qualquer outro empecilho, alguém vai acessar nosso site e não consegue, pra
mim isso não é motivo de tirar nota zero (0). Porque a gente poderia ter pegado de repente o
telefone e ligar para a Câmara para saber o que houve, o que está acontecendo, porque muitas
vezes o nosso site alimentava também a informação e procuramos aperfeiçoar ele e tivemos esse
questionamento com os Vereadores da legislatura anterior. Mas eu digo sempre, nós temos
sempre que andar pra frente, sempre aperfeiçoar, mas nunca procurar se omitir em passar as
informações. Porque assim como o Ministério Público, que é o curador da Lei, fiscal da Lei, a
Câmara Legislativa que fiscaliza o Poder Executivo ela não tem só a prioridade de transparecer
seus atos, ela tem o dever de ser transparente! Porque os Senhores são vereadores e são
legisladores, são fiscais dos atos que acontecem no Município! Então, mais do que tudo, nós
temos que mostrar essa transparência e procurar sempre nos aperfeiçoar para atender a
legislação e atender os questionamentos e as indagações da população. Tem no nosso site hoje
um fale conosco e não houve tantas indagações. Eu digo assim, o instrumento de fiscalização
tem que estar à disposição da população, mas fiquem os Senhores sabendo que, enquanto
servidor desta casa, Procurador Jurídico, juntamente com meus colegas servidores a gente não
vai medir esforços para colocar todas as informações à disposição da população, seja ela de
caráter administrativo, legislativo, da tramitação dos processos, porque essa é a obrigação do
Poder Legislativo. Quem fiscaliza e quem legisla, primeiro tem que dar o exemplo da
transparência na sua casa. Era essa a colocação que eu queria fazer e qualquer dúvida que o
usuário tiver em relação à sessão e do site é só nos procurar aqui na secretaria que estamos aqui
para esclarecer e mostrar a forma de consultar o site, que é muito simples. Eu agradeço e boa
noite a todos! A Presidência agradeceu acerca das informações ora apresentadas e reforçou o
convite à população e a importância dos oradores inscritos. 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, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi, Gilmar Meireles e Olga Maria
Dala Barba Simonelli.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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