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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 25 DE ABRIL DE 2017. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos vinte e cinco 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 
segunda 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, 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 Vereadora Olga Maria Dalla Barba Simonelli para efetuar a 
leitura de um trecho bíblico invocando a proteção de Deus. A Presidência solicitou ao Nobre 
Secretário que fosse feita a chamada dos Senhores Vereadores e na ocasião verificou-se a 
ausência do Vereador Fabiano Margon, e havendo quórum declarou abertos os trabalhos 
legislativos. Na sequência, a Presidência colocou em discussão a ata da sessão ordinária 
realizada em dezoito 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 25 de abril de 2017; Ofício nº 101/2017 – 
GP/PMSRC, de autoria do Poder Executivo, solicitando a devolução dos Projetos de Lei de nº 
012/2017, 013/2017 e 014/2017, conforme o Regimento e o artigo desta casa de Leis.  Projeto de 
Lei n.º 010 /2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Denomina a Rua Tolentino, via pública 
que especifica localizada no Bairro São Bento; Projeto de Lei nº 011/2017, de autoria do Vereador 
Gilmar Meireles, Dispõe sobre Alteração da Lei Municipal Nº 524/2009. - Indicação nº 032/2017, 
de autoria do Vereador Gilmar Meireles, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 
São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Assistência Social a 
contratação de professor de karatê para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, 
através da Secretaria de Assistência Social, e, se houver possibilidade, para o Centro de Apoio 
Infanto Juvenil “Canaã”. 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 ao primeiro inscrito, Senhor 
Adeuzir Burgarelli Ferreira: Assunto: Atendimento no posto de saúde. Boa Noite Senhor 
Presidente, todos os Vereadores e plateia presente! Senhor Presidente o que me trás aqui hoje, 
reclamar do atendimento na área de saúde, o posto, é que eu me deparei na semana passada 
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com uma situação que eu acho que o responsável, não falando de Secretários, mas quem indica 
um funcionário para trabalhar numa área da saúde tem que ter competência. Muitas vezes o cara 
chega lá, é mal atendido e não tem coragem de vir aqui cobrar de vocês, mas eu tenho coragem 
de cobrar! Não só do Presidente, mas de cada Vereador que está aqui. Porque se vocês tirarem 
um tempinho da hora de vocês pra olhar a área de saúde como está funcionando, vocês vão 
saber o que eu estou falando! Porque eu tenho desde o ano passado um tratamento psicológico e 
a médica saiu de férias em dezembro e voltei lá na data que ela marcou e me falaram que a 
médica seria trocada na transição de mandato, esperei e fui em janeiro e a mesma pessoa que 
estava lá acompanhando para fazer a transição me respondeu que a médica ia ser trocada. Eu 
gostaria de saber quem dá uma função a uma pessoa que não sabe se uma médica é efetiva ou 
se é contratada. A psicóloga é efetiva, não é contratada e não é trocada! E ainda por cima, 
botando emprego de outras pessoas competente igual nós temos no nosso Bairro e me orgulho 
de uma agente de saúde que dá assistência a nós! Portanto que ela não me deixa mentir, ela está 
ai presente. Ela também procurou para marcar a minha consulta e falavam que ela seria trocada. 
Quarta-feira passada eu encontrei com ela que me perguntou: Você suspendeu o tratamento 
Adeuzir? Falei; não! A senhora não ia ser trocada? Ela falou; Não posso ser trocada! Eu só queria 
saber o seguinte; se uma pessoa que tem a capacidade pra varrer um chão, limpar um banheiro e 
trata a pessoa muito bem e é efetiva, pra que tirar essa pessoa de onde ela está? Botar ela lá 
embaixo, e botar uma outra incompetente que não tem capacidade nem pra varrer um chão! 
Porque durante os três meses que eu fiquei procurando eles, não foi nem um Vereador, nem o 
Prefeito e nem um Secretário que pagou minhas consultas em Colatina não! Que é duzentos e 
cinquenta (250) conto cada uma, porque eu vou lá em Colatina de três em três meses! Quando a 
psicóloga aqui me atende e vê alteração ela liga para Colatina e a médica de lá me atende e se 
não há alteração ela que me acompanha toda quarta-feira. Agora como vocês me botam uma 
pessoa num cargo que não tem responsabilidade? Se for contratada olha quem contrata e se for 
processo seletivo vão olhar este processo seletivo. Porque pra passar tem que ter competência e 
hoje estamos vendo que durante três meses de administração que está falhando em alguma coisa 
igual nosso amigo Vereador falou pro Leandro aquele dia que está falhando em alguma coisa. 
Porque está falhando? Porque muitas vezes você tira uma pessoa que é efetiva, talvez não é 
para aquele cargo, é para outro cargo, mas tira e bota outra pessoa que não tem competência pra 
aquele cargo. Quando a Neti veio aqui reclamar que ela está sendo uma peteca pra lá e pra cá, 
eu me lembro da Neti na INCAPER e ela é uma senhora funcionária. Ela deu curso pra nós na 
área de jardinagem, então joga pra lá e joga pra cá uma pessoa que tem competência. Vocês 
devem saber se aquela menina que trabalha no lugar da Renata se ela foi concursada ou 
contratada, se foi contratada pelo Prefeito foi incompetência, se foi processo seletivo faltou 
competência para olhar se ela era capacitada para isso. Porque uma pessoa que todo dia passa e 
vai pra trabalhar e não vê a médica ela tá fazendo o que? Nesse posto de saúde esses três 
meses que ela não vê a médica lá? E sempre falando que a médica ia ser trocada. Então vamos 
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olhar gente a área de saúde que é prioridade no Município, a saúde a educação e a segurança. 
Não adianta você vir aqui e fazer tanta indicação e esquecer a coisa mais importante que é a 
saúde! Nós temos nossos filhos que estão crescendo pra um futuro melhor, e o que adianta eles 
crescer nesse bando de mentiras? Porque eu falo que isso ai é um bando de mentiras, pois uma 
pessoa três meses mentindo, falando que a médica ia ser trocada e não foi trocada eu quero 
explicação porque isso aconteceu. Quero saber se foi contratada ou se passou em processo 
seletivo. Se foi contratada é incompetência de quem indicou, se foi passada em processo seletivo 
é incompetência de quem passou ela também! Porque não estou aqui para julgar emprego de 
ninguém, más quem pagou do meu bolso esses três meses fui eu! Não falando mal de Secretário, 
porque o Secretário de Saúde me atendeu muito bem quando eu bati na porta dele. A secretaria 
onde trabalha a assistente social fui muito bem recebido também, e o de obras também me 
recebeu muito bem quando fui conversar do problema daquela casa ali. Não tô falando mal de 
secretaria de ninguém e nem dos secretários! Eu tô falando das competências dos funcionários. 
Lembrando bem o seguinte gente, que terça-feira passada nós tinha aqui o pessoal da CESAN 
dando esclarecimentos, a Câmara podia dar um jeitinho, arrumar um microfone e botar em cada 
mesa e cada Vereador podia fazer uma pergunta para o pessoal da CESAN. Porque nos lá não 
tinha o direito de fazer! Como ele estava usando a Tribuna, como um Vereador ia sair daqui e 
perguntar pra ele? Só vai registrar na ata o que ele estava falando, más o que o Vereador está 
falando? A Presidência neste momento se manifestou acerca do assunto do inscrito que não 
estava condizendo com o uso da Tribuna conforme consta no livro de oradores. E na sequência o 
Senhor Adeuzir usou da palavra novamente e assim se pronunciou: O Senhor vê ai o negocio da 
menina se foi contratada ou se foi passada em algum concurso porque competência zero e dói no 
bolso do cidadão não é no bolso nem do Prefeito e nem dela. Boa noite! Dando continuidade, a 
Presidência justificou a ausência do segundo inscrito e convocou o Senhor José Carlos Teles da 
Silva para a próxima sessão e o assunto é providências com lombadas e iluminação no Bairro 
Sitio Recreio. A Presidência franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gilmar 
Meireles: Senhor Presidente! Mesa Diretora, colegas Vereadores, Vereadora, plateia aqui 
presente boa noite! Quero falar um pouco do meu requerimento que diz respeito da contratação 
de um profissional para atender os três centros de convivência e fortalecimento de vínculos que 
temos no Município e se possível atender a nossa entidade que presta serviço relevante no 
Município que é o Centro de Apoio. O que me levou fazer esta indicação é a necessidade! 
Sabemos que hoje não podemos deixar nossas crianças desocupadas no momento em que saem 
de seus afazeres escolares. A gente via um trabalho bonito que era feito na entidade do ex. 
Presidente e hoje faz parte da diretoria do Centro de Apoio o Torezani. Nós tínhamos este 
trabalho lá que era um voluntário e infelizmente devido aos custos e questões que requerem 
valores para ocupar o tempo todo aqui não foi possível ele estar. Más, com esta indicação vem ao 
ensejo Senhor Presidente e a gente sabe que existem recursos. Eu tive a oportunidade de passar 
um momento na Secretaria de Assistência e temos recursos provenientes do MDS que é o 
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Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome e que pode ser utilizado para esta 
finalidade. Então minha indicação é para a contratação deste profissional que vai atender o 
Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de São Jacinto com crianças e adolescentes 
e também outro Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que temos em Agrovila de 
Santa Julia e vai estar atendendo lá também. E nós temos outro Centro de Convivência e 
fortalecimento de Vínculos que é atendido anexo ao CRAS onde este profissional pode estar 
atendendo dentro do ginásio de esportes que tem espaço para suprir as necessidades do Centro 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e nossas crianças e adolescentes do Centro de 
Apoio, porque recurso para esta finalidade à gente sabe que tem e é possível. E eu fiquei 
contente Presidente, que eu soube que já tem um ofício da Secretária solicitando já a contratação 
deste profissional. Isso muito nos alegra Torezani! Que existe um processo já sendo 
encaminhado para essa contratação. Eu sei que está dentro do prazo Senhor Presidente a 
questão do requerimento que foi feito dias atrás com relação ao funcionamento dos Centros de 
Convivência que até então não estão funcionando com as crianças e os adolescentes há 
aproximadamente quatro (4) meses e estou aguardando a resposta da Secretária, pois as famílias 
nos procuram e que volte mais rápido possível estas atividades. Quero falar também dos dois (2) 
Projetos de Lei com relação à Rua e muitas pessoas dizem assim que projeto de rua é coisa 
desnecessária. É importante pessoal! O projeto de rua lá de São Bento onde algumas pessoas 
nos procuraram e que algumas benfeitorias e direitos dos cidadãos não estão chegando lá porque 
a Rua não tem nome! Para o Correio levar correspondência e outras coisas tem que 
primeiramente começar com um Projeto de Lei aqui na Câmara feito por nós e as benfeitorias 
chegarem, tipo o Correio e a questão do IPTU, que também é recurso que vem para o Município e 
uma vês que já tem nome de Rua o próprio cidadão já pode recorrer se necessário for pra 
amanhã ou depois você fazer uma regularização e se você quiser fazer uma escritura do seu 
imóvel. Isso consequentemente vai gerar imposto para o Município e vai gerar receita e economia 
para o nosso Município. É importante sim! A gente estar criando nomes de rua que traz benefícios 
para a sociedade, essa é a questão! E eu só queria mais uma vês e talvez me torne enjoativo, eu 
quero falar de novo com relação ao veículo da hemodiálise. Essa semana ainda não foi 
contratado um veículo específico. Volto a dizer, tem o veículo para levar, más não com as formas 
viáveis para um paciente ir para a hemodiálise! Quando o paciente vai para a hemodiálise ele tem 
que ter acompanhante para auxiliar no momento de volta e no momento que está fazendo o 
procedimento. Como vocês sabem é um processo delicadíssimo, já imaginou a pessoa sai num 
carro baixo com outra pessoa que vai fazer hemodiálise. Um está cuidando do outro! A partir do 
momento que tem um veículo, “uma van”, e mesmo que não estava em bom estado ia um 
acompanhante. Este acompanhante vai dar este auxílio no retorno. E volto a dizer que não é 
brincadeira não, é muito doloroso! Então peço mais uma vês aos nobres colegas e ao Presidente, 
vamos interferir junto ao Executivo e tentar sanar esta questão do veículo que leva estes 
pacientes e eles terem um pouco mais de dignidade para fazerem este tratamento que não é 
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legal. Boa noite a todos! Na sequência a Presidência manteve franqueada a palavra aos 
Senhores Vereadores e assim se manifestou. Quanto à indicação Gilmar, a Secretária segundo a 
resolução 07/2017, o Conselho já aprovou e antes de você fazer a sua indicação ela já protocolou 
com o gabinete do Prefeito a contratação. Eu não sei se eu entendi direito, você era o Secretário 
no ano passado e você fala que não tinha o funcionário contratado e existe o recurso. E porque 
não tinha o funcionário contratado? Neste momento o Vereador Gilmar Meireles se pronunciou 
em resposta ao Presidente: Vereador Gilmar Meireles: Quando eu me referi com relação ao 
funcionário contratado e existe o recurso, vou contar minha trajetória na Secretaria de 
Assistência. Eu assumi a Secretaria de Assistência no mês dois (2) fevereiro se não me engano, 
fiquei no período até o prazo de me ausentar para disputar o pleito eleitoral. Fiquei 
aproximadamente quatro (4) meses e retornei após o pleito eleitoral em outubro. Então a gente 
sabe que os recursos que tem na Secretaria de Assistência, quando cheguei eu fiz um 
planejamento, um plano de ação para saber o que eu tinha de recursos e como podia utiliza-los. A 
gente sabe que, quando a gente lida com recursos públicos não é chegar e fazer imediatamente. 
Fiz o planejamento todo e no momento em que cheguei à Secretaria tinha um rapaz fazendo um 
trabalho voluntário na entidade Centro de Apoio, foi então que nós garimpamos e trouxemos ele 
para fazer o trabalho voluntário e como forma da gente estar fazendo a contratação. Era um 
processo licitatório que tem que fazer e neste momento eu me afasto. Me afasto por quê? Para 
pleitear um cargo eleitoral! Então retorno outra vez e estava com todos procedimentos prontos e 
refiz o plano de ação até dezembro de dois mil e dezessete com todos projetos básicos e tem a 
nossa contadora Eliege que falou; Gilmar eu não aconselho você a fazer inclusive a reforma do 
CRAS e aquisição de equipamentos para a Secretaria de Assistência que são coisas que serão 
executadas na gestão nova. Deixe que a gestão nova vai estar executando! Porque talvez seja 
até antiético fazer alguma coisa e ser executado na gestão nova. Então não foi feito processo 
para contratação, pois estávamos acabando o mandato de outubro para dezembro. Então por 
isso que eu digo do recurso, porque eu tive a oportunidade de passar e conheci e sabia que é 
possível e prova disso é que a Secretária já entrou com o pedido. Correto? A Presidência 
novamente se manifestou assim dizendo: Então ficou entendido que não existiu o funcionário 
contratado não é? Outra coisa do Centro de Convivência pelo que a gente está sabendo também 
é que só funcionava em São Jacinto e na Agrovila não teve Centro de Convivência o ano 
passado, então não funcionou nem o ano passado! A gente indicar e querer rapidinho, você 
colocou muito bem que durante um (1) ano você fez o projeto e não conseguiu colocar novo 
funcionário. Então, vamos esperar e vai ter! A Secretária já colocou o Centro de Convivência da 
Agrovila que não estava funcionando também e não tem lugar preparado para funcionar também 
ainda! Não foi feito a reforma e então ficou um (1) ano e não tem lugar para fazer. Dando 
continuidade aos trabalhos legislativos a Presidência manteve a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite a Mesa, Presidente, Povo que 
está ai embaixo! Eu gostaria da palavra do Gilmar Meireles, que é um Vereador que bate muito no 
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nosso grupo aqui, eu já falei que tem muitas coisas que vão ser resolvidas e vamos fazer uma 
boa administração. Só que você acabou de dizer Gilmar Meireles que precisa de tempo e de 
planejamento. Então nós também temos que ter planejamento! Pegamos o Município com crise 
de Governo, crise de seca e muitas coisas de serem resolvidas. E você acabou de falar, e você 
foi o Secretário e precisa de planejamento, nós começamos em janeiro há mais ou menos quatro 
(4) meses e nosso grupo também precisa de planejamento. Então não é fácil como você falou 
chegar do dia pra noite e resolver o problema e você foi Secretário na época e faltavam as coisas 
também que eu lembro e você falou que a politica começa com planejamento então nós vamos 
planejar o nosso Governo e se Deus quiser vai dar tudo certo! Muito Obrigado! Na sequência o 
Vereador Gilmar Meireles solicitou um aparte e assim se manifestou: Vereador cacau, quando o 
colega fala em bater, eu não estou batendo em ninguém! Simplesmente eu estou aqui fazendo jus 
do mandato igual aos senhores demais tem que fazer. Então, eu vejo uma fala onde diz o 
seguinte “o Vereador que não fiscaliza ele prevarica”. Então quando alguém chega e me solicita 
algo eu não posso prevaricar! Eu tenho que vir aqui nesta Câmara e solicitar, pois todos nós 
representamos doze (12) mil pessoas do Município. Aquele que não representa e não cobra o que 
a população nos procura ele está prevaricando e indo contra o juramento que fizemos no dia da 
posse. Jurei defender a população usando as minhas atribuições e fazendo as minhas cobranças. 
Não estou aqui batendo em ninguém Senhor Presidente, muito menos na administração. Estou 
fazendo o meu papel quando a população vem e pede alguma coisa e vejo que tem fundamento. 
Jamais vou vir aqui e querer bater em ninguém! Gilmar não bate em ninguém!  Vocês também 
vão fazer isso, estar utilizando de suas atribuições uma vês que juramos defender na forma legal 
os nossos deveres como legisladores desta Casa de Leis. Antes eu era um funcionário público, fui 
Secretário e hoje eu sou cobrado também e não posso ficar sentado e fechar os olhos naquilo que 
não está funcionando. Então é isso que eu queria deixar bem claro, estou fazendo jus dos votos 
que a população me deu para representar eles e se for pra mim voltar aqui dez (10) ou vinte (20) 
vezes, eu volto! Más nada que não seja dentro das minhas atribuições, jamais! Neste momento 
retornou a Tribuna o Vereador Claudecir Strelow que assim se pronunciou: Você não entendeu 
bem a minha palavra, você já vem desde janeiro, fevereiro cobrando nós, não é de agora não! E 
você acabou se entregando aqui que falta, você entendeu o que eu falei? Planejamento! Já 
falamos com vocês que estamos começando. Para nós começar a administração de doze (12) 
anos que vocês comandaram e temos apenas quatro (4) meses e precisamos de planejamento. 
Não é amanhã ou depois que vamos resolver os problemas e nenhum Prefeito nessa cidade até 
hoje conseguiu fazer tudo e agradar o povo do dia pra noite. Você entendeu a minha palavra? 
Então obrigado! Dando continuidade a Presidência informou que diante das dificuldades 
encontradas com relação a algumas entidades se deve pelo fato da mudança da legislação e que 
fez parte da equipe de transição! Que na ocasião o Prefeito se reuniu três vezes para informar 
sobre as mudanças que deveriam acontecer e informou ainda que o Centro de Apoio e a APAE 
tem que se adequar com as mudanças da legislação. A Presidência ressaltou que trouxe a APAE 
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na época em que atuou como Prefeito e que esta gestão bancou durante três (3) anos e meio 
acerca de oitenta e cinco (85) por cento das despesas da mesma, inclusive com funcionários até 
que esta se tornasse entidade. A Presidência disse que tem certeza que o Prefeito estará dando 
todo apoio às entidades em sua legalidade e respeitando as legislações. A Presidência destacou 
a importância dos munícipes em continuar fazendo a inscrição para usar a Tribuna Livre e 
reivindicar suas demandas, más conforme o regimento, os inscritos não podem perder o foco do 
assunto ou demanda que se inscreveram e desviar para outras situações que não condizem com 
o mesmo naquele momento. 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, 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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