CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA,
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 18 DE ABRIL DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos dezoito 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 décima
primeira Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob
a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu a todos e saudou os
colegas Vereadores, Vereadora, os funcionários da casa, os funcionários da Prefeitura presentes
e demais representantes do Município de São Roque do Canaã, sejam todos bem vindos! Na
sequência, a Presidência convidou a Secretária Municipal de Assistência Social Maria Ester Roldi
para efetuar a leitura um trecho bíblico invocando a proteção de Deus. A Presidência solicitou ao
Nobre Secretário que fosse feita a chamada dos Senhores Vereadores e havendo quórum
declarou abertos os trabalhos legislativos. A Presidência convidou o Chefe da Região Serrana da
CESAN Wanderley Andrade, e também o Diretor de Santa Teresa Antônio da Silva Ferreira para
fazer parte da Mesa Diretora. Na sequência a Presidência colocou em discussão a ata da sessão
ordinária realizada em onze de abril 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 18 de abril de 2017; Projeto de Lei n.º
009 /2017, de autoria do Vereadores Renato Ângelo Gastaldi, Fabiano Margon, Leonardo Casotti
Peroni, Geraldo Singer, Claudecir Strelow, Miguel Dijalma Salvalaio, Fica denominada a Rua
Rondineli Bonatto, a via pública com início na Rua Theodoro Roldi, Residência do Sr. Expedito
Valentim Oliveira, projetando-se até a Residência da Sra. Márcia Neppel Lepaus, no Bairro São
Roquinho; - Indicação nº 031/2017, 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 Administração e Finanças que o Poder Executivo Municipal proceda o
Reajuste no valor do auxílio alimentação pago aos Servidores Públicos Municipais. A Presidência
submeteu em discussão e posterior votação o requerimento nº 008/2017 de autoria do Vereador
Gilmar Meireles sendo aprovado por unanimidade. A Presidência encaminhou o Projeto de Lei ora
lido à comissão permanente de legislação, justiça e redação final e as indicações constantes no
expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e Secretarias competentes. Havendo
Orador inscrito para fazer uso da Tribuna Livre, na forma regimental, a Presidência passou à
palavra a inscrita, Senhora Jocineti Maria Schneider: Assunto: Funcionário Público Efetivo.
Boa Noite! Na pessoa do Senhor Presidente eu cumprimento a mesa, cumprimento os demais
Vereadores e Vereadora, Secretários aqui presentes, cumprimento colegas de trabalho e a
população que se faz aqui presente também! Quando eu pedi a Tribuna é um caso que está
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acontecendo com a minha pessoa. E eu acho melhor a gente tá tratando e pedindo a vocês essa
atenção para poder estar resolvendo isso por aqui, pra mim não ter que tomar outras medidas
cabíveis. Que eu acho que aqui todo mundo se conhece, a gente tem uma certa amizade e acho
que não precisa a gente tomar outros rumos. O que está acontecendo comigo e também com
outras pessoas que talvez são omissas e não vem aqui procurar vocês. Vocês por serem
autoridades no Município, vocês que são os fiscalizadores do Executivo e também fiscalizadores
dos Secretários, eu hoje venho aqui dizer o seguinte! Tá acontecendo alguns impasses comigo!
Sou funcionária pública efetiva há aproximadamente dezenove (19) anos e alguns meses e antes
de ser efetiva eu fiquei em contrato um (1) ano, depois eu fiz o concurso, estudei muito e fiz jus e
passei. Essa vaga é minha de direito! Porque eu me esforcei muito e continuo me esforçando e
buscando também estar sempre me aprimorando. Estava de férias no mês de janeiro e não
estava alocada em local nenhum, estava à disposição da Secretaria de Finanças. Fiz um contato
telefônico com a Secretária de finanças e soube que havia uma vaga no DETRAN. Dia dezoito
(18) ela me pediu para oficializar, oficializei esse ofício e quando retornei no dia primeiro de
fevereiro, ela me deixou plantada um tempinho, até dez (10) e quarenta (40). Eu não acho justo!
Quem paga o meu salário é o povo, eu tenho que prestar serviço de qualidade pro povo e
independente de quem for à administração! É o que eu sempre procuro fazer, porque para mim a
política acabou no dia dois (2) de outubro. Ai ela me chama e me diz o seguinte, eu sabia que
essa vaga estava à disposição e que poderia ser uma mulher e que poderia ser com esses
requisitos, efetiva e ser o cargo de auxiliar administrativo. Porque emplacamento e vistorias
seriam feitos pelo funcionário do DETRAN! Ai ela me disse o seguinte, Neti, infelizmente eu não
vou poder atender o seu pedido, porque a administração não quer mulher naquele setor, eles
querem um homem. Tudo bem, no meu entendimento eu entendi, no princípio eu achei que ela
estava usando a lei discriminatória de gêneros contra mim, a Lei 9.029/95, depois eu repensei e
ela chamou a Gabriela que era do alistamento militar, e comunicou a ela naquele momento que
ela iria me treinar e eu iria ficar no lugar dela e ela iria para compras. Assim foi feito, fui pra lá e
fiquei quarenta e cinco (45) dias naquele local, treinei, aprendi e depois disso ela me chama numa
sexta-feira de carnaval, na sala, e me fala que eu não vou mais ficar naquele local ás quinze e
trinta (15:30), que eu vou pro INCAPER e que eu vou ter que atender as demandas do INCAPER
e da Secretaria de Desenvolvimento, tudo bem! Falei que teria que ver se eu poderia estar
assumindo lá novamente, depois de quinze (15) dias juntamente com o Chefe de Gabinete. E ela
disse, não! Não vai mulher pra lá, porque pra lá se for mulher vai ser você. Tudo bem, nem me
interessava mais isso, eu queria saber minha situação como iria ficar. Porque é um desgaste
emocional muito grande, e sem contar que nesse meio tempo eu fico sem trabalhar, sem atender
a população e não é do meu feitio. Nesse intervalo ela falou que eu iria. Daí quinze (15) dias ela
vem e se porta a mim e fala que eu já não vou mais, que eu iria pra outro setor. No meio do
corredor, nem teve hombridade de me chamar na sala, falou que eu iria pra esse outro setor e
que iria me comunicar. Aguardei! Ai, eu tenho o costume de ler o Diário Oficial todos os dias e me
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deparo no dia treze (13) localizada na Secretaria de Educação. Procurei o Recursos Humanos,
eles falaram: Não Neti, a Lei vai ser revogada amanhã. Você não está mais na Secretaria de
Educação! Ninguém me comunicou nada, e na sexta-feira estou locada novamente no
desenvolvimento econômico e ninguém me comunica nada. Pelo hábito de ler o Diário Oficial,
soube na segunda-feira e fui pro meu local que foi destinado. Chego lá e eu não iria trabalhar no
desenvolvimento econômico, eu iria trabalhar no IDAF. E estou lá aguardando! Tem trinta e três
(33) dias e não tenho senha e não posso atender o produtor, o produtor às vezes chega lá
agressivo porque ele quer o atendimento e tem que aguardar uma pessoa habilitada. Está
trazendo um transtorno muito grande para mim! Tem uns requerimentos que pedi resposta de
todos esses impasses comigo, porque eu não me considero uma má funcionária. Podem pegar a
minha pasta e podem olhar os atestados que eu tenho e você não vai achar nenhum. Sempre
procuro dar o melhor de mim! E outra coisa que eu queria ponderar aqui! Isso aqui não é
prejudicial a ninguém, se fosse para prejudicar alguém eu teria procurado outros meios. Eu quero
solução, porque a gente está aqui pra participar junto com vocês da administração e para dar o
melhor da gente. Eu sempre procurei ser assim! Porque se a gente for analisar, a gente pode
tomar isso como outra atitude. Eu não sei! Às vezes eu acho que porque eu pleiteei um cargo e
fui oposição, será que eu posso tomar isso como uma perseguição? Porque eu me sinto lesada e
psicologicamente eu não estou me sentindo bem! Pois em todos esses setores eu estou fazendo
treinamento e de uma hora pra outra chega alguém e fala que eu não vou ficar neste setor, como
eu fui comunicada essa semana que talvez eu não ficaria mais no IDAF. Então peço a vocês
encarecidamente como autoridades que verificassem com os Secretários o que está acontecendo
de verdade pra gente poder resolver isso aqui a nível de Município. Peço desculpas, não vim aqui
para agredir ninguém! Eu só quero uma resposta, e estou à disposição de vocês para trabalhar e
lutar com vocês, trabalhar para todos. Pois quando eu fiz o concurso eu me comprometi com isso!
Eu nem queria vir, más eu me senti que não tenho mais a quem recorrer, ninguém resolve a
minha situação. Os produtores chegam lá e perguntam, quando que você vai atender? E falo
assim, gente procurem a administração que eu não sei mais o que fazer. E vocês sabem que eles
estão aqui hoje, a CESAN, e o nosso problema é crise hídrica e o produtor tem que ter uma
prioridade e atenção especial. E quanto ao DETRAN como foi deixado bem claro que vai ser um
homem e não levei como discriminação de gênero e aceitei, onde me botar para trabalhar vou
fazer um bom desempenho no meu trabalho. Vocês podem ter certeza, pois eu ganho para isso e
tenho que fazer jus ao meu salário! Obrigado e me desculpe alguma coisa. Minha intenção não é
de magoar ninguém e sim de pedir uma solução para o meu problema! Dando continuidade aos
trabalhos a Presidência franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Claudecir
Strelow: Boa Noite! O caso dela, só foi transferida mesmo, pra esse caso mesmo, Neti você
perdia muita hora de serviço também! Quantas vezes nós já pegamos você aqui na hora do
serviço! Você sentada aqui com o Gilmar, você vendendo produto na rua! Então só foi nesta
questão mesmo que foi transferida! Agora se lá fora estiver errado, que procure os direitos da
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Justiça! Muito obrigado! Dando sequência a Presidência manteve franqueada a palavra aos
Senhores Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente! Mesa Diretora, Senhores
Vereadores, Vereadora, Secretários aqui presentes, Senhores e Senhoras. Cumprimentar
também a equipe da CESAN que se faz presente aqui hoje e que após esta sessão hoje nós
vamos ter um bate papo, uma conversa com relação à questão do abastecimento de água para o
consumo humano aqui no nosso Município. Um requerimento feito por minha autoria e demais
Vereadores. Eu queria, ouvindo os clamores da colega, fomos colegas de trabalho e tenho
certeza que todo mundo conhece o trabalho que ela desenvolveu nesse Município. Como ela
falou a eleição terminou naquele domingo e acho que se havendo algo, se é alguma coisa no
sentido de perseguição nós vamos estar averiguando isso! A fala do nobre colega ai, se proceder
eu tenho convicção que a administração tem total autonomia de estar tomando medidas cabíveis
com relação se procede o que o colega disse com relação ao horário de trabalho. Eu acho que o
Executivo tem ponto eletrônico onde o funcionário chega e bate o ponto, e isso dai é de
comprovar se está funcionando, então isso dai é nada mais nítido pra tá se provando com relação
a esta questão ai. Eu tiro o chapéu pelo trabalho que ela desenvolveu esses anos todas na
Secretaria! Se tiver alguém aqui que desabone, que se pronuncie! Eu acho que é relevante o
trabalho que você desenvolveu, é relevante o que você diz aqui com a preocupação. É triste
pessoal! A pessoa dá um desabalo emocional muito grande. Você acorda de manhã e não sabe
aonde vai, um fala amanhã você vai ser transferida para outro lugar. O que está acontecendo?
Então vamos averiguar sim, e eu conto com a contribuição dos nobres Vereadores nesta questão.
E também senhor Presidente eu só queria reintegrar aqui também uma questão que foi dita na
reunião passada com relação ao carro da hemodiálise e mais uma vez me ligaram hoje cobrando
e não resolveram à questão, os pacientes continuam indo com um veículo não preparado e sem
condições de leva-los. Hoje o paciente de hemodiálise é muito triste, é muito doloroso o
procedimento que é feito em Colatina e ao retornar. Tem que ter um veiculo com condições
mínimas para estas pessoas e ainda me ligaram ainda hoje. Então eu peço encarecidamente,
vamos olhar esta questão! Vamos olhar que eu tenho convicção que vocês conhecem como que
é doloroso o processo de quem faz hemodiálise e quando termina a hemodiálise. Então vamos
conseguir este veículo, pois eles estão indo sozinhos, um está cuidando do outro sendo que tem
que ter um acompanhante junto. É triste ver eles pedindo a gente, olha pra gente e diz, nos
ajudem! Falaram que esta semana iria regular isso, más até agora não regularizou! Então, mais
uma vez eu venho pedir encarecidamente, vamos resolver esta questão deste veículo que faz
este transporte de hemodiálise! Pede Senhor Presidente a administração que veja isso com bons
olhos e tentar sanar isso si. Eu sinto-me envergonhado quando eles estão me procurando e não
conseguimos achar uma solução. Boa noite a todos! A Presidência manteve a palavra franqueada
aos Senhores Vereadores e neste momento a Presidência assim se manifestou: Ali na questão
que a Neti coloca, eu não diria que existe uma perseguição politica! Eu entendo que uma
perseguição politica é se o Prefeito tentasse te colocar num local de difícil acesso. Eu na época
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que fui Prefeito, você trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento econômico que onde era o
INCAPER e o IDAF. Eu se fosse Prefeito te indicaria ali também, você prestava um trabalho certo
ali. Hoje como você falou o IDAF está firmando convênio e tem que fornecer senha para estar
atendendo o pessoal e é uma coisa que você já sabe fazer. A questão do DETRAN, quem pediu
foi o próprio Chefe da CIRETRAN de Santa Teresa que se pudesse voltar o Marcos. Porque a
questão hoje indo homem ou mulher, eles não vão mais fazer o serviço que fazia o Marcos. Então
não vai ter mais tanta utilidade de quando tinha o Marcos. Só que o Marcos com o problema que
ele teve, ele não quis mais e também ele deu a resposta recentemente que ele não aceitaria
voltar lá para o DETRAN. Então tem que ir outro funcionário. A gora a sua questão que você
falou, sua faz parte da Secretaria de Administração em tentar reaver e chamar para conversar e
acho que tem razão em estar colocando e estar revendo se você se sentiu ofendida. Mas eu digo
que eu acompanhei junto com o Prefeito e fui junto no DETRAN e tenho certeza que não há essa
marcação com você! Que foi pedido do Chefe da CIRETRAN que estava substituindo quem
estava de férias, que é o Rodrigo Milanezi, e ele pediu, ligou para Vitória para que se pudesse
voltar o Marcos, porque ele já tinha o curso de vistoriador e poderia fazer o mesmo trabalho que
presta o Gustavo. Então quem vai pra lá, e não sabemos ao certo ainda, más vou passar para a
Secretária, deixa ela voltar, e ver se ela possa estar conversando com você e tem que se
entender, não pode dar insatisfação, mas por parte do Prefeito, eu não acho perseguição não!
Porque você está num local que tanto faz aqui na administração, quanto no DETRAN e como lá
no IDAF, e praticamente a distância é a mesma e acho que não tem nenhum impedimento que te
prejudique nisso ai. A questão colocada da hemodiálise, aquele carro está em péssimas
condições e é muito melhor ir em um carro pequeno, um só levando que aquele carro que está
em risco e nem sei se vão por para reformar e colocar para funcionar. Talvez tenha que fazer a
locação de um carro, um veículo que atenda as pessoas. E todo mundo sabe, quem já
acompanhou algum doente sabe que a dificuldade é depois de fazer a hemodiálise e depois vir
embora. Agora, o carro está em péssimas condições mesmo e até adquirir um novo o correto é a
locação de outro veículo para estar atendendo a população. Nós encaminhamos um ofício em
fevereiro á CESAN, pedindo alguns esclarecimentos sobre o abastecimento de água e temos aqui
hoje a presença do Chefe da Regional Serrana da CESAN, Senhor Wanderley Andrade e o
Diretor de Santa Teresa o Antônio. Então convidamos para falar o Senhor Wanderley para fazer
uso da palavra. Chefe da Regional Serrana da CESAN Wanderley Andrade: Boa noite a todos,
é uma satisfação poder estar aqui na presença. Cumprimentar a todos na pessoa do Presidente!
Agradeço o convite de estarmos aqui, o Patrick me ligou e por indicação do Vereador Gilmar, é a
primeira vez que venho na Câmara de Vereadores de São Roque para participar da sessão. Eu
sou engenheiro civil e sou o responsável pela operação e manutenção do sistema dos doze (12)
municípios que compõem a região serrana no Estado. A CESAN atua hoje no Estado em
cinquenta e dois (52) municípios e desses quarenta e sete (47) são do interior do Estado. Desde
dois mil e onze (2011) que estou à frente deste sistema da região serrana e estive durante quatro
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(4) anos à frente no sul do Estado em Castelo onde lá a gente operava quatorze (14) municípios e
desses municípios cinco (5) deles e quem trabalha comigo é o Antônio que a gente tem uma sede
de divisão, tem uma sede em Santa Teresa e outra em Venda Nova do Imigrante que a gente
atende essa região toda. Então falar um pouco de crise hídrica nesse período do ano de dois mil
e dezesseis (2016), principalmente que foi um ano crucial no Estado em termos, e sofremos e
essa crise não atingiu só aqui, ela atingiu outras localidades onde também e temos localidades
que até hoje são abastecidas com carro pipa. Então, não mudou a situação! Tem um distrito na
Serra que se assemelha com sistemas do interior a acaba ficando com a gente também, um
pedacinho ali do Município de Serra que continuamos abastecendo com carro pipa. E essa crise
hídrica ela acabou atingindo não somente São Roque, mas o mais afetado desses municípios
com certeza foi o Município de São Roque! Tivemos outros casos de escassez, más São Roque
foi onde se deu mais aguda e tivemos os maiores transtornos e até mesmo pelas soluções
emergenciais adotadas em alguns casos terem tido maior êxito efetivamente aqui em São Roque.
Foi difícil, a gente agradece e conta muito com a resposta muito importante da população, há de
se falar isso. Porque não é fácil passar por uma situação de racionamento como passou o
Município e ter a resposta que teve da população. A população contribuiu muito para que a gente
conseguisse fazer o mínimo e que foi o máximo naquela situação. A CESAN não mediu esforços
em nenhum momento e nem fez contas de quanto estaria gastando ou deixando de gastar para
atender aquilo que foi feito. Em nenhum momento a Diretoria da CESAN falou que não faria isso
por que custaria X e não seria viável. Em nenhum momento isso entrou em pauta neste período
que ficamos nesta situação e já gerou inclusive preparo para este ano, ou seja, mesmo não
utilizando a empresa já tomou algumas medidas preventivas para manutenção. Uma das soluções
junto com a Secretaria de Agricultura e uma das propostas de amenizar os efeitos da crise hídrica
são as barragens e é uma das propostas de solução. O Prefeito já esteve em uma reunião com a
Presidente da CESAN, e tivemos hoje uma reunião sobre o plano de saneamento que é parte
indispensável para se falar de futuro e segurança de abastecimento. Fiz uma explanação geral e
se tiver mais algum questionamento e duvidas, estamos à disposição! Neste momento foi aberto
um espaço para que todos os presentes na sessão pudessem se manifestar e fazer os
questionamentos relativos sobre as demandas do encaminhamento solicitado e outras duvidas
pertinentes sobre o assunto que estava sendo abordado sobre a crise hídrica. Após os
esclarecimentos feitos sobre os questionamentos e dúvidas referentes ao tema em discussão, a
Presidência agradeceu em nome de todos os Vereadores e de toda população a presença dos
representantes da CESAN que estiveram presentes na sessão a fim de responder a solicitação
acerca dos esclarecimentos e salientou que após a sessão será realizada uma reunião com
outros representantes da CESAN para tratar do plano de saneamento que será elaborado. 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
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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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