CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 09 DE MAIO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos nove dias do mês de maio 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 quarta 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 e 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 Vereador Gilmar
Meireles para efetuar a leitura de um trecho bíblico invocando a proteção de Deus. A
Presidência convidou para fazer parte da Mesa a representante da Fundação Ulisses
Guimarães, Alcione Tonini. A Presidência solicitou ao Nobre Secretário que fosse feita a
chamada dos Senhores Vereadores e havendo quórum declarou abertos os trabalhos
legislativos. Na sequência, a Presidência colocou em discussão a ata da sessão ordinária
realizada em dois de maio 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 09 de maio de 2017; 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. A Comissão Permanente de
Legislação, Justiça e Redação Final; Projeto de Lei nº 011/2017, de autoria do Vereador
Gilmar Meireles, Dispõe sobre Alteração da Lei Municipal Nº 524/2009. A Comissão
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final; Indicação nº 035/2017, de autoria da
Vereadora Olga Maria Dalla Barba Simonelli, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer a contratação de um Zelador para o campo de futebol society do
distrito de São Jacinto, neste Município; Indicação nº 036/2017, de autoria da Vereadora
Olga Maria Dalla Barba Simonelli, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de
São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos a instalação de corrimões na escadaria da Rua Ademar Ferreira, no Bairro Centro,
nas proximidades da Rua Antônio Gil Veloso, neste Município; Indicação nº 039/2017, de
autoria dos Vereadores, Geraldo Singer, Miguel Djalma Salavalio, Renato Angelo Gastaldi,
Fabiano Margon, Claudecir Strelow, Leonardo Casotti Peroni, INDICAM ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretária
Municipal, Obras e Serviços Urbanos solicita ao Prefeito que providencie local para a
instalação e posterior construção de Cemitério Público Municipal; Indicação nº 040/2017, 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
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

Administração e Finanças, e ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, que seja
revista a Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de São Roque
do Canaã (Lei Municipal nº 564/2009), bem como as Leis que dispõe sobre a estrutura do
plano de cargos, carreiras, e remuneração dos servidores públicos efetivos dos poderes
executivo e legislativo (Leis Municipais nºs 406/2007, 407/2007, 563/2009 e 418/2007).
Havendo Orador inscrito para fazer uso da Tribuna Livre, na forma regimental, a Presidência
passou à palavra ao primeiro inscrito, ao Senhor Erivaldo Leite Oliveira: Assunto: Políticas
Públicas. A Presidência informou que o Senhor Erivaldo Leite Oliveira não compareceu e na
sequência passou a palavra ao segundo inscrito Senhor Adeuzir Burgarelli Ferreira: Assunto
Câmara de Vereadores. Boa noite Presidente! Em nome do Presidente eu cumprimento os
Vereadores e o povo que está presente. O Senhor Presidente eu me inscrevi pra falar da
Câmara, que dá ultima vez que eu tive aqui me inscrevendo nós tivemos um consultor que
tinha que inscrever para falar daquilo que eu queria saber, e antes de eu começar a fazer
perguntas para o senhor, eu quero passar para os Vereadores que quando fizemos uma
campanha lá atrás do Rubens mais o Adilson, nós sentamos na mesa e não tinha nenhum
Projeto e fizemos muitas reuniões. O Vereador que está desinformado e falar que o Rubens
tem que fazer Projetos para administrar, tá mentindo! O Projeto está aqui, é só o Vereador
pegar, ler e ajudar a administrar o Município, não vir aqui só o final do mês e pegar o seu
salário não! Porque Projeto aqui tem! Mas precisa de gente competente para ajudar. Tem
Vereador que diz que o Rubens tem que fazer Projeto para administrar São Roque, más o
que é isso que me deram em minha mão para entregar em porta em porta? Isso aqui é
mentira? Não, isso é realidade! Porque naquela época eu era pré-candidato também! E aqui
também tem minhas ideias como de todos os candidatos eleitos. Se a pessoa tem medo de
falar nós não vamos fazer, então chega para o cidadão e fala. E se nós quiséssemos que a
administração passada ficasse fazendo, que deixasse a administração passada. Vocês hoje
foram escolhidos para fazer a diferença, mas cadê a diferença que não estou vendo? E
Jaime, eu também quero fazer uma pergunta diretamente para o Senhor. Que o Senhor
falou logo no começo que o Patrick prestou contas da reforma da Câmara. Isso aqui é da
Câmara ou é alugado? Neste momento a Presidência respondeu a pergunta do orador e
esclareceu acerca dos questionamentos elencados pelo orador. Na sequência o Senhor
Adeuzir deu continuidade do assunto pelo qual se inscreveu: Vocês falaram a reforma da
Câmara e ainda que cortaram uma linha telefônica para cortar gastos, então aquele gasto
que foi economizado se fosse olhar, cada Vereador já teria seu microfone na mesa! Sabe
por que eu falo para o senhor? Seria necessário porque quando vem gente aqui de fora para
fazer perguntas, o Vereador lá debaixo fala e não fica na ata. E também a ultima vez que
teve aqui uma pessoa inscrita, falou que a politica para ela acabou o dia dois (2) de outubro,
más só que o Senhor deixou a desejar numa resposta que deu para um companheiro de
serviço. Porque na hora que o Senhor falou que a Secretária lá da Assistência Social, ela
tinha protocolado um documento na Prefeitura pedindo um professor de capoeira. O senhor
foi dez (10), falar que ela tinha antecipado, ai depois o senhor virou para o Vereador Gilmar
que tinha indicado o pedido, porque que ele não fez na administração passada? Porque ele
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era secretário. Eu falo uma coisa pra vocês e repito de novo. Porque eles não fizeram?
Vocês vão viver a vida toda pedindo porque que eles não fizeram? Ou vão botar São Roque
pra andar como está no Projeto? Como foi pedido o voto. Nós vamos fazer a diferença, cadê
as diferenças? Não estou falando mal de Prefeito e nem de Vice-Prefeito e nem de
Secretários. Graças a Deus, pelo menos hoje eu posso falar para vocês que bati na porta de
Secretário e ele me atendeu, de primeiro não atendiam nem os próprios Vereadores que
estavam aqui dentro. Neste Plano de Governo não tem ideias do Gabriel, nem do Gilmar e
nem da Olga, porque o Plano de Governo faz parte do nosso Projeto para governar São
Roque. Muitas vezes tem coisas que reivindica e se juntar com nosso plano São Roque vai
caminhar! Mas se ficar nessa embirra porque fulano votou em beltrano e ciclano São Roque
vai andar para traz e quem perde com isso é a população. Se vocês não botarem na cabeça
de vocês que o passado ficou lá no dia dois (2) de outubro e que tiveram a resposta que
mereceram, daqui a quatro anos vocês vão ter a mesma resposta. Não só vocês, más a
gente que faz campanha para vocês. Porque quando eu falo em administração em São
Roque, é porque eu fiz minha parte limpa e da pessoa que eu representava. O dia que eu fui
procurar ele, ele me atendeu, uma outra pessoa que nem nele tinha votado que é o Fabiano
que está ai, me estendeu a mão e me ajudou! Do mesmo jeito que eu procurei o Gilmar, que
eu procuro e ele me estende a mão, me ajuda, ele não quer saber em quem eu votei, ele
quer saber que está ajudando a população de São Roque. Então tem que ficar muito atento
quando fala que o Prefeito está fazendo um plano para governar São Roque. Vocês estão
chamando o Prefeito atual de mentiroso? Não, ele tem plano! Ele botou no papel? Nós
botamos, nós botamos! Então ele tem plano sim, só falta vocês Vereadores pegar o que
cabe a vocês e ajudar a administrar São Roque! E outra coisa que eu vou perguntar Senhor
Presidente. Porque quando tem uma indicação de um Vereador do lado da gente, tem todos
seis (6) indicando o mesmo negocio? Porque cada um não faz a sua indicação individual?
Vocês não estão sufocando o Prefeito não com esse negocio? Aproveitando agora que
vocês mudaram o horário de se inscrever, porque vocês não aumentam um pouquinho mais
o horário da pessoa falar? Que de vinte e quatro (24) horas passaram para quarenta e oito
(48) aumenta um pouquinho mais! A pessoa vai ficar bem mais satisfeita, bota para vinte
(20) minutos no lugar de dez (10). Eu gostaria seu Jaime da resposta que eu tive
perguntando ao Senhor, sobre a radio eu não tive a resposta, sobre a quadra eu não tive a
resposta, sobre a agente que trabalha no posto e continua do mesmo jeito não tive a
resposta, o senhor falou que ia dar e não deu até ontem, talvez vá me dar hoje. Acabou meu
prazo? Então agradeço a todos, uma boa noite! A Presidência disse ao orador que todo
assunto colocado é repassado para as Secretarias e que durante a semana não percebe a
presença do mesmo na Câmara onde o Gabinete está à disposição para ouvir as demandas
recorrentes do mesmo, disse ainda que a administração atual possui um Plano de Governo
conforme dito, mas é para quatro (4) anos este plano, e não esperar que se conclua o
mesmo em apenas quatro (4) meses. Ressaltou ainda haver um projeto decorrente do plano
e que o Prefeito está buscando os recursos para executa-lo, e também que na próxima
semana estará indo para Brasília na busca de recursos. A Presidência reforçou ao orador
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que se for demanda imediata, ele deve buscar diretamente com o Secretário e se este não
atender que se busque com o Prefeito e até aqui na Câmara onde se coloca a disposição
durante o dia para resolver as demandas. Na sequência a Presidência concedeu a palavra
ao Chefe de gabinete da Câmara Municipal Patrick Tótola solicitado pelo mesmo que assim
se manifestou: Boa noite a todos! Como o cidadão subiu aqui para citar relacionado às
indagações do mesmo. A maioria dos requerimentos em relação às reformas que foram
feitas, foi feita por mim, então nada mais do que eu para reponde-las. Quero dizer que as
benfeitorias que foram feitas aqui foram necessárias, eu somente segui o que o Presidente e
o Jurídico as reformas que citavam no Código Civil e citava a Lei oito mil duzentos e
quarenta e cinco (8.245) que regulamenta os contratos de locação. O que acontece cidadão!
Os artigos que citam eu tenho em mãos aqui. O locatário que é a Câmara Municipal é
obrigado! Inciso segundo: Serviço de imóvel para uso convencionado ou presumido
compatível com a natureza deste e com fim a que se destina devendo trata-lo com o mesmo
cuidado como fosse seu. Inciso terceiro: Restituir o imóvel findo a locação no estado em que
o recebeu salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Vou frisar neste terceiro
inciso aqui: Em dezembro acabou o contrato da legislatura passada e tínhamos que fazer
um contrato novo em janeiro sendo qual a reforma não tinha sido feita. Nós para nos
adequarmos ao novo contrato que foi prorrogado para mais um (1) ano, na verdade foi feito
um novo no final de dezembro e acho mais plausível a reforma ter sido feita antes do que o
telhado cedendo e infiltrações e etc... Bem mais interessante ter feito agora no começo da
legislatura. Inciso quinto: Realizar imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou
nas suas instalações. Ora, só um cego que não viu que chegamos aqui no primeiro dois (2)
de janeiro tinha problemas estruturais na Câmara Municipal na frente do local. Inciso sexto:
Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio por escrito
pelo locador. Nada foi feito em relação a isso, nós não mudamos e somente nos adequamos
à realidade. Então eu acho que é límpido dizer que nós não infringimos nada relacionado
aquilo que o indivíduo falou. Outra coisa, quando ele citou em relação aos microfones da
mesa. Há uns três (3) meses atrás essa questão já foi levantada, só que tem que ter um
processo e São Roque tem um problema que é fazer um levantamento de cotação de preço.
As empresas do Município não disponibiliza essa cotação, mas isso já está sendo visto
desde janeiro para ter um microfone em cada mesa dos Vereadores, só que isso demora e
não é igual pedir um lanche no bodinho e comer rápido. Outra questão, quando o cidadão
citou que relacionado à linha dezessete cinquenta e dois (1752) na sala da Presidência e o
que acontecia. Toda vez que o Miguel estava aqui e o capilé que é o atendente recebia
ligação e passa para o devido Gabinete não precisa de uma linha específica! Qual o intuito
de uma linha dentro do Gabinete do Presidente só? Não tem o porque! Agora quando o
cidadão disse à reforma que a gente teve ai na frente nós gastamos algo de três (3) mil e
quinhentos (500) reais. Meu Deus! Sendo que o ABC juntamente com o Chefe de Gabinete
nós estivemos lá em dezembro e passou a dificuldade financeira que tinha e falaram que se
não fosse esse aluguel da Câmara e o aluguel da Prefeitura ia fechar. Tem que ter respeito
pelo ABC que é cultura nesse Município nosso. Antepassados jogaram bola aqui. ABC não é
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uma instituição que pode ser fechada! Ora eu vou fazer um contrato aqui reformando a parte
externa da Câmara e onerando o ABC para me pagar alguma coisa indenizatória? Temos
que ter respeito pela Instituição e acho que quando uma pessoa sobe aqui tem que ter mais
respaldo para falar! Tem que saber o que está falando! Vim aqui jogar palavras ao vento é
meio complicado, ainda mais numa Tribuna que hoje tem cinquenta (50) a sessenta (60)
pessoas aqui! Eu acho que temos que vir aqui com intuito melhor e melhor preparados. Eu
não vou me prolongar mais, e se colocar os três mil e quinhentos (3.500) reais que foi gasto
nessa adequação da reforma, tirado os quatro (4) a cinco (5) mil que nós gastávamos de
linha telefônica e internet da sala do Presidente eu acho que nós estamos no positivo e no
negativo né? Então boa noite a todos! E na sequência a Presidência passou á palavra ao
terceiro inscrito Senhor Genésio Barcellos: Assunto Prestação de Contas dos atos
desenvolvidos nos quatro primeiro meses da gestão do Executivo Municipal. Quero
cumprimentar o Senhor Presidente Salvalaio, o nosso Vice-Presidente Geraldo, o Secretário
e a todos os Vereadores! E dizer o seguinte, é com muito prazer que eu volto a essa tribuna.
Já faz mais de cinco anos que eu não usava mais essa tribuna, usei quando fui Vereador,
entendo que prestei um bom serviço para esse Munícipio é um prazer estar aqui hoje. E o
prazer maior é dizer o seguinte, quando eu fui Vereador nessa casa nós não tivemos essa
oportunidade de ter esse horário das sessões, de ter as pessoas aqui presentes, de quem
realmente vota e que dá os cargos de Vereadores e Prefeito em saber o que está
acontecendo nessa Casa de Leis. Esse horário quero cumprimentar a vocês que
permaneceram e puderam dar continuidade a mudança do horário que foi a parte da noite
para que as pessoas possam participar. A gente fica feliz em vir aqui e encontrar essa
Câmara Municipal cheia, das pessoas querendo entender o que está acontecendo nesse
Município. A fala do Adeuzir em parte eu fico feliz porque as pessoas tem que entender o
que está acontecendo aqui na Câmara, ela não pode ser somente dos nove Vereadores e os
funcionários da Câmara! É muito importante pra gente a presença de todos aqui. Então
quero agradecer a presença de todos, eu queria começar dizendo o seguinte, algumas
ações e também me apresentar ainda, eu estou como Secretário de Agricultura desse
mandato convidado pelo Prefeito e nesse momento eu respondo também pela Secretaria de
Administração e Finanças, que a nossa Secretária teve neném e está de licença e eu assumi
por esse período de licença dela ainda com esse desafio na Secretaria de Administração e
Finanças. E nesse período de quatro meses entrando no quinto mês a gente queria mostrar
para vocês umas ações que nós estamos junto com o Prefeito Rubens tomando. As
tentativas de mudança das coisas estão naquele Plano de Governo como já foi dito aqui. É
um plano de Governo, eu ainda nem concordo plenamente com o Salvalaio, eu acho que
não é para quatro anos e acho que Plano de Governo é para ter continuidade é quatro é
mais quatro é um plano extenso que ele tem que ser seguido independente que quem vai
assumir a próxima administração se é o mesmo grupo, se é outro grupo, mas é um plano
que tem ter continuidade. Se esse plano não tiver continuidade vai chegar em um período
que vai estagnar tudo e vai parar, então esse é o que a gente conta com os nobre
Vereadores que estão aqui para que esse plano seja realmente seguido e tem algumas
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coisas que vão surgir e que vão vir para a Câmara que a gente precisa muito do apoio de
vocês, precisa muito que vocês procurem as Secretarias, ao Prefeito, as portas estão
abertas para a gente discutir os assuntos para que a gente entenda, para que não saia
assim a fala daquilo que não é real. Então a gente tá assim, quero dizer aqui mais como
Secretário de Administração. Hoje as portas da Prefeitura estão abertas para todos os
Vereadores independentes de que lado ele foi eleito e que partido ele é, a discursão sobre
os assuntos são importantes para nós. A população tem que ser beneficiada pelos
seguimentos, pelas Leis, pelas regras que a gente está impondo. Eu queria começar
dizendo de uma conquista que a gente está iniciando mais é sobre Selo que é susaf que é o
Selo de Inspeção Estadual, hoje o Município ele só tem o sim que é o Selo de Inspeção
Municipal onde os nossos produtos de origem animal só podem ser vendidos mais assim,
vendido no nosso Município ele não pode sair do nosso Município nós temos varias coisas
que são produzidas nesse Município nosso que fica aqui. Só que nós estamos com
produtores que já tem uma demanda maior que ele precisa procurar o Município de Colatina,
Santa Teresa, Vitória onde for, e nisso o Adeuzir, pela fala do Adeuzir ele não gosta que
compare com a Administração passada, mas a gente tem que fazer a comparação. Não é
para desmerecer quem passou é para dizer que tem que ter uma continuidade. Então foi
conquistado o sim o Selo de Inspeção Municipal agora a gente tá buscando nessa luta o
susaf, só que pra isso nós tivemos que tirar, vocês votaram esse projeto aqui se eu não me
engano a semana passada pra gente tirar todo aquele trabalho que ficava lá na vigilância
sanitária que ficava na saúde a gente trouxe para dentro da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, só dessa maneira que a gente vai conseguir se adequar ao Selo de Inspeção
Estadual que é para que os nossos produtores consigam vender esses produtos fora do
Município. Só que para isso Gabriel, a gente está trabalhando, você que no começo também
o Salvalaio estava aqui naquele dia à gente começou a trabalhar com uma vertente e hoje a
gente está trabalhando com duas. É essa de trazer tudo e já trouxemos tudo para dentro da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é a Secretaria de Agricultura e então nós
vamos ter veterinário, vamos ter nutricionista e toda a equipe e junto com isso vamos estar
com Santa Teresa, Itaguaçu, Santa Leopoldina, Santa Maria, eu não tenho certeza se
Itaguaçu ficou, não sei se Itaguaçu e Itarana acabou ficando e então nós estamos
trabalhando com duas possibilidades da gente conquistar. Só aqui do Município primeiro, ou
a gente entrar com esses Municípios para que a gente possa economizar. Em um consórcio
em vez de termos toda equipe com gastos muito grande e não ficou no orçamento passado
esse recurso para a gente fazer isso. Estamos tentando fazer, se ficar bom para o Município
vai ter que se remanejar recurso de uma Secretaria para outra para a gente conseguir atingir
essas metas. É por isso que estamos trabalhando com duas vertentes, que é também entrar
no consórcio para aquele que for mais em conta a gente poder se adequar. Isso aqui eu
queria dizer o seguinte, que na sessão passada e agradeço aos Vereadores que
entenderam que foi uma boa ação e nós fomos lembrados aqui e dizer que a gente precisa
de mais conversa, porque o dia que eu pedi essa plenária para fazer essa reunião e
conversar sobre este Selo, nós tivemos Vereadores que votaram contra em ceder este
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espaço para a gente fazer a reunião. Então porque talvez os Vereadores votaram contra?
Porque não sabiam do que se tratava! Por isso que eu digo que as portas da Prefeitura
estão abertas e a gente tem que conversar e discutir os assuntos, pois eram coisas
importantes que seriam decididas aqui! Veio o pessoal do IDAF e veio gente de Vitoria,
então não é uma reclamação, mas é uma coisa que eu gostaria que os Vereadores, todos os
Vereadores, não só os seis (6) que foram eleitos nesse grupo do Rubens, mas os nove (9)
Vereadores procurem a administração para que a gente possa se entender e falar do que vai
ser tratado. É importante que vocês estejam sempre nas discussões, sempre! Porque isso é
democracia, é o verdadeiro papel que precisamos fazer! Eu queria falar um pouquinho
também sobre as barragens, e mais uma vez queria contar com vocês Vereadores que
estão aqui e se eu ficar chovendo no molhado não vai resolver. Sabemos que a gente vive
um momento hídrico muito ruim, tem três anos que a gente vive esse pesadelo de falta de
chuva e produção em queda e nós vamos mandar um Projeto para esta Câmara
transformando barragens e caixas secas em Utilidade Pública para que a gente possa fazer
Projetos e buscar recursos no Governo Federal, Governo do Estado, e poder colocar as
maquinas da Prefeitura numa parceria com os produtores. Então a gente vai mandar esse
Projeto e gostaria que vocês entendessem e discutissem com a gente na hora de elaborar e
que vocês aprovassem esse Projeto, nós fomos a um curso em Domingos Martins e alguns
Municípios já fizeram isso, e eles estão com muito mais facilidade de conseguir recursos e
poder colocar as maquinas do Município em favor do produtor. Porque hoje se não fizermos
isso, quando a gente coloca a maquina no terreno do produtor particular o Ministério Público
pode olhar de maneira diferente e a gente quer tornar isso legal com amparo. Então a gente
precisa muito de vocês e gostaria muito que vocês conhecessem esse Projeto antes dele
descer para que tivesse o apoio de todos. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte,
o nosso orçamento de dois mil e dezessete (2017) foi votado na legislação passada pelos
Vereadores e ele está com dois (2) milhões e alguma coisinha menor do que o ano passado.
Não tem jeito, à matemática é uma ciência exata e a gente não tem recurso pra tudo. Nosso
plano de Governo foi planejado em cima de um desenvolvimento e não teríamos noção que
nosso recurso seria dois (2) milhões menor, sem contar que no ultimo mês foi dado um
aumento, um direito que era dos Professores e se não estou enganado de onze (11) e meio
por cento e acabou virando Lei. Só que nessa Lei o Município não tem orçamento para
continuar pagando e já tem mais um aumento de seis (6) e meio por cento e não estava
previsto no orçamento de dois mil e dezessete (2017) para que o Governo Rubens possa
pagar. Nós vamos ter que fazer milagres, tirar de um lugar e tirar de outro e a gente não
sabe da onde se é da agricultura, do meio ambiente, mas nós vamos ter que tirar para poder
pagar uma coisa que foi feita num final de mandato sem orçamento e não estou
questionando, os Professores mereciam isso e era um direito, só que não estava no nosso
orçamento. Então muitas coisas que são pedidas pelos Vereadores, era muito interessante
se os Vereadores também sentassem com a gente, estamos de portas abertas para irem na
contabilidade e olhar se tem recurso, olhar como é que tá e como não tá. Eu acho que fazer
indicação aqui não é errado e os Vereadores estão aqui para isso, é fiscalização, é indicação
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e acho bacana, chegaram varias indicações para mim como Secretario de Desenvolvimento
Econômico e como Secretario de Administração e acho bacana, só que temos que ter
conhecimento do que é possível ser feito dentro de um orçamento e o que não é possível.
Foi falado aqui de um agrônomo, eu venho lutando e o Gabriel sabe disso para trazer uma
agrônoma que é filha aqui de São Roque, só que se eu trouxesse essa agrônoma num cargo
comissionado ela perde todas atribuições. Ela não pode assinar nossos planejamentos de
fazer as barragens e já tentamos de varias formas. Ela já poderia estar em um cargo
comissionado só que não mudaria em nada nossa vida, eu preciso de um agrônomo que
possa responder e fazer os projetos de barragens e caixas secas. Nós estamos lutando
muito com o INCAPER e está marcada uma visita com o seu presidente, já está agendada.
Porque nós perdemos o nosso agrônomo que era o Eliamar Comério. Eu não reclamo do
Adriano que é o rapaz que esta lá, mas ele é técnico, é uma pessoa excelente, mas ele não
pode responder quando a gente precisa. Nós vivemos essa crise hídrica e não temos um
agrônomo para estar ajudando nosso produtor que na verdade está sem recurso financeiro e
a palavra mais bonita é ele está quebrado hoje, e não consegue pagar três (3), quatro (4),
cinco (5) mil reais num projeto para fazer uma barragem. Então estamos assim,
desesperados lutando com o INCAPER e vendo se eles nos mandam um agrônomo pra
gente. E não desistimos de trazer a nossa agrônoma, mas temos que ver na Lei de que
maneira e possivelmente pode vir um Projeto para a Câmara de criar o cargo de agrônomo
dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que não tem esse cargo e a gente tem
que criar. Eu só posso trazer essa pessoa se a gente criar um cargo, só que com essa
situação financeira que o Município está passando e para eu mandar um Projeto de Lei para
a Câmara criando um cargo também e quando eu digo “eu”, é a administração que se
encontra, e mandar um Projeto para a Câmara para criar mais cargos e a gente não vê
assim nesse momento, más é um cargo importante que a gente precisa, e se a gente não
conseguir com o INCAPER esse agrônomo nós vamos tentar mandar o cargo aqui para a
Câmara para criar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Outra coisa, eu
queria falar gente aqui de uma coisa que me deixou muito chateado, sobre a Federação das
Indústrias do Estado do Espirito Santo a FINDES. Quero deixar muito claro para qualquer
pessoa que esteja aqui que não seja verdadeiro, que seja mentiroso, que se retrate aqui,
que se inscreva aqui para se retratar de coisas que foram publicadas no facebook, whatsapp
e outros. Porque toda pessoa que gera notícia é jornalista! E essas pessoas que geram
notícias para o nosso Município tem que pensar muito no que fala antes de falar besteira!
Porque olha só, Rubens Casotti ganhou a eleição e eu fui convidado para assumir a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em novembro eu fui a uma reunião da FINDES
e isso tudo que eu estou dizendo eu posso provar. Que tinha todos os Prefeitos da Regional
e o Rubens não pode ir, e eu fui eu e o Lélo Valadão. Que eu seria o Secretário e o Lélo o
Subsecretário. Nós fomos em uma reunião com todos os Prefeitos de toda Região e não vou
ficar citando nomes que acaba perdendo tempo aqui. Fomos lá e mostramos o interesse em
trazer a escola móvel da FINDES para São Roque, uma escola que poderia vir e ficar uma
no Município e ela tem mais de trinta e dois (32) cursos que seriam interessantíssimos para
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São Roque do Canaã. Depois que o Rubens assumiu, nós tivemos mais uma reunião e eu
fui lá e conversei com a Aldenar que é a Secretária do Presidente Regional, marcamos uma
data e esteve aqui no Gabinete do Prefeito o Marcos Guerra, não é o Marcos Guerra ExPrefeito é o Marcos Guerra Presidente da FINDES nacional. Esteve aqui o Presidente
Regional Aldenar e o engenheiro da FINDES numa reunião com o Rubens eu não estava, eu
estava em Vitória. O Prefeito demonstrou todo o interesse em trazer a escola, em bancar os
custos que foi dito que não tinha custo nenhum e isso não é verdade! Tinha custos e todo
projeto tem custos. Eles precisavam de agente de portarias, agente de limpeza, um
funcionário para trabalhar na administração lá dentro marcando com as pessoas os cursos
colocar um transformador de energia potente porque dependo do curso são máquinas
pesadas o custo da energia que poderia chegar a seis mil (R$ 6.000,00) reais por mês ou
mais. Isso em momento alguns Vereadores e as pessoas que estão aqui presentes nós
fizemos nem conta disso aí, à gente iria tirar de qualquer lugar que tivesse para trazer isso
que é importantíssimo para os nossos munícipes. Em momento algum a gente pensou nisso
aí. Aí vieram em uma outra reunião onde a gente foi mostrar os locais onde poderia se
implantar a escola. Eu fico admirado das pessoas que escreveram um monte de besteira no
whatsapp, no facebock, inclusive Gilmar você está aqui, eu não sei se você autorizou a sua
foto aqui, mas depois eu vou falar sobre isso! Nós mostramos as pessoas competentes da
FINDES onde nós tínhamos os pontos porque eles também querem fazer a propaganda
deles, eles não querem ficar em lugar afastado não, eles querem ficar na rodovia em algum
lugar que eles podem ser vistos, porque eles também fazem a propaganda. Nós levamos
aqui no centro de São Roque onde hoje é um estacionamento que era o posto, só que ali a
escola ela cabe no local, mas o telhado teria que cavar aquele barranco uns seis (6) metros
o engenheiro veio e falou tem que cavar uns seis metros (6) aí o nosso engenheiro que é o
Moises ele condenou. Ele falou aqui já foi condenado pela Defesa Civil e não podemos cavar
esse barranco, aí não podia ser lá. Nós procuramos o pessoal da Cerâmica Líder de
Boapaba que são os donos daqueles imóveis dois ou três por baixo da onde eu estou
falando aí do lado do campinho de bola de massa, aí o Galon tinha interesse em alugar. Nós
procuramos, pedimos valor e tudo, o pessoal da FINDES veio mediu e não coube, o telhado
pegaria na casa no Cassio Martinelli e do lado de cá na bola de massa também não coube.
Nós levamos em um imóvel do seu Atílio Vago em frente à rodoviária onde tem um portão
grande que entra as carretas, seu Atílio não teve interesse, que ele falou que é passagem de
carretas e não quis alugar. Levei do lado do CRAS quem conhece sabe, eles não se
interessaram lá porque não era do lado da rodovia, mas também teria que aterrar porque
não poderia correr o risco de enchente e nem nada, mas eles não tiveram o interesse
também porque não era na rodovia. Levamos onde era a Esquadria do Marino Vago, lá não
é mais de um dono só, lá tem seis (6) ou sete (7) donos, nós procuramos algumas pessoas
que se interessaram em alugar inclusive dois (2) lotes, três (3) lotes que era do Israel
Simonassi, uma outra pessoa eu não lembro o nome agora mas esteve aqui de Linhares ele
pediu em dois (2) lotes quatro mil reais (4.000,00) por mês de aluguel, mas os dois (2) lotes
também não caberia e a gente precisava no mínimo seis (6), e nós não conseguimos
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encontrar todos os donos. A gente sabe que o Vagner Fabris tem um (1) só que tudo um
longe do outro, nós não conseguimos juntar para que fosse e pudesse ser colocado ali. Por
ultimo eu levei o engenheiro Aldenar da FINDES lá por cima do Posto de Saúde, para quem
conhecesse lá, eu acho que todos aqui já foram lá no posto, tem um espaço grande e a
carreta que vem com o material não sobe! Nós fizemos de tudo, de tudo para trazer essa
escola aqui, tudo que foi possível, inclusive ficou uma garantia que eles vão mandar para a
gente cursos para que a gente possa fazer lá no CRAS separados. Uma carreta eles tem as
carretas com cada curso para a gente poder fazer os cursos de marcenaria que vai ajudar
muito nas cerâmicas e esquadrias isso ficou a garantia com a gente, com o Presidente
Regional Aldenar. A escola móvel, ela não está vindo porque a gente não consegue trazer. E
essas mentiras que foram inscritas no facebook não, eu gostaria muito que a pessoa que
mentiu se inscrevesse aqui nessa tribuna e se retratasse publicamente para a Sociedade de
São Roque, porque todas as pessoas estão condenando o Governo Rubens Casotti no
whatsapp, inclusive o Gilmar falou sobre isso na sessão passada talvez por falta de
conhecimento, mas eu quero te dizer o seguinte: gostaria que você processasse essa
pessoa que colocou no whatsapp sua foto, está aqui! Porque você está se mostrando contra
a Administração Pública sem ter conhecimento. Então eu gostaria que essa pessoa que
mentiu se esclarecesse aqui para todos os Cidadãos de São Roque e essa pessoa ela
reproduz notícias aqui em São Roque então é um apelo que eu faço. Olha gente, eu não sei
Salvalaio, o meu tempo deve ter já acabado eu queria dizer o seguinte teve muitas
indicações de Vereadores para a reparação, cascalhamentos e outras melhorias nas
estradas nossa. Eu não posso deixar de comparar o que a gente teve, a administração
passada gastou com horas de máquinas trezentos e vinte e nove mil reais (R$ 329.000,00)
eu não trouxe exatamente o número com contratação de horas máquinas. A minha
Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tem quarenta e três mil reais (R$ 43.000,00)
nesse orçamento para contratar horas máquinas, hoje uma hora de patrol é cento e
sessenta (160) cento e oitenta (180) reais a hora, então eu não tenho nesse momento e não
vale a pena eu fazer essa contratação com quarenta e três mil (43.000,00), nós estamos
tentando buscando outros recursos para que a gente possa fazer contratação de mais horas
máquinas para que a gente possa melhorar as nossas estradas. Gostaria que vocês
Vereadores me ajudassem em outro sentido, esclarecer para os nossos produtores, nós
tivemos cursos em Domingos Martins, a Promotora está muito de cima da gente pra que eu
tenho falado o nosso Severino Zinger tá aqui que é operador de máquinas nossa. Nós
estamos praticamente proibidos de colocar máquinas em estradas de carreador patrol
principalmente de erosão que enche nossos rios de terra então o que a gente está tentando
fazer nessa administração colocar uma retro lá e tampar o buraco daquela estrada que o
produtor precisa para tirar seu café, tirar sua colheita de banana e frutas, então estamos
tentando fazer um tapa buraco com outras maquinas, com uma carregadeira, com a retro e
que não traga tanto dano ao meio ambiente. Então eu gostaria assim que vocês, quando os
produtores vêm, que eles vêm também nos Vereadores é fato e não tenham duvidas disso.
Então nós estamos tentando fazer um trabalho melhorado nas estradas principais onde
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rodam nossas vans e transporte coletivo e fazendo uns tapa buracos nos carreadores e
terreiros dos nossos produtores, então eu queria contar com vocês também Vereadores para
que possam ajudar conscientizar. A gente já pensou em até fazer uma Lei Municipal, nós
vamos conversar juntos para que se proíba colocar maquinas onde nós sabemos que
nossas estradas são todas muito íngremes para que a gente possa ajudar nosso meio
ambiente. Nós conseguimos algumas emendas parlamentares e é por isso que eu quero
contar de novo com o apoio de vocês na hora que chegar esse Projeto aqui para transformar
as barragens e caixas secas em Utilidade Pública. Que nós fizemos mais um pedido, a
gente chama de draga aqui, é a retroescavadeira hidráulica e tem mais uma pedida, mais
caçamba para que a gente possa destinar e nisso Vereadores a gente gostaria de contar
com vocês na hora de montar o Projeto dessas maquinas que estão chegando, talvez
destinadas especificamente para barragens e caixas secas para que a gente possa usar e
fazer produzir água. Que hoje a nossa meta é produzir água para que nossos produtores
permaneçam na roça, permaneçam produzindo, fabricando alimentos que é vida. Só que nós
estamos vivendo uma situação muito difícil. Nosso produtor esta com dificuldades! Se o
Município não arrumar uma maneira de ajudar esses produtores nós vamos perder. Nossos
filhos não querem ficar na roça, querem ir embora. A gente sabe que a vida na cidade não é
fácil, mas ela da um brilho pros jovens mais interessante. Então eu conto com o apoio de
todos para que a gente faça um Município melhor onde à gente consiga segurar o cidadão
aqui no Município. Gente eu teria bastante coisa ainda, mas eu sei que tem mais. Eu quero
me inscrever em outras oportunidades e se vocês tiverem alguma pergunta e o Presidente
achar que é viável hoje ainda eu posso responder, ou me inscrevo em uma próxima sessão
onde eu possa estar respondendo perguntas que vocês tem interesse ou hoje mesmo, vocês
que escolhem ai o que pode ser feito, e agradecer a todos que estão aqui presente gente,
muito obrigado e boa noite a todos! Dando continuidade aos trabalhos legislativos a
Presidência franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gilmar Meireles:
Senhor Presidente, Mesa Diretora, colegas Vereadores, Vereadora, colegas parceiros de
trabalho desta Casa de Leis, senhores Secretários, representante do instituto Ulisses
Guimarães, boa noite a cada um de vocês! O colega Secretário mencionou a foto minha com
relação à questão da FINDES. Eu vi essa foto, primeiro foi na parte da manhã, todo mundo
sabe e queria passar para a população que esse mandato não pertence a mim. Esse
mandato pertence à população do meu Município! A partir do momento que tem uma
reivindicação a minha pessoa e essa tenha fundamento, eu vou buscar informações
pertinentes a isso. Falo isso porque na terça-feira quando venho para a sessão recebo uma
ligação de uma pessoa dizendo que existia uma possibilidade dos cursos da FINDES que
estavam previstos para o Município de não acontecer. Fiz isso, pedi esta solicitação que
está em ata, é pública e pode estar olhando e creio que proporcionou ao jornalista, e estar
pegando esta informação e minha cara que está lá na rede social e colocar, postar
imediatamente uma informação que alguém falou na Câmara e foi buscar. Quando eu vi,
imediatamente eu falei “você pode colocar qualquer informação, mas não me mencionar
não”, mas era a fonte onde eu vi! Você viu lá na fonte, lá na rede social onde eu tenho meu
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link que tem a sessão, eu posto sempre e minha fala, esta aqui é pública, e coloquei a fala
por isso. Eu falei que provavelmente não procede, mas eu só queria a informação, não sabia
o que estava acontecendo e o Senhor Secretário sabe disso. Nós somos entes públicos e a
partir do momento que a sociedade nos procura, a gente tem que buscar para saber a
veracidade da informação. É por isso que logo cedo que vi a minha foto eu imediatamente e
vocês podem observar que ela não esta lá no que diz respeito. Agora se a informação que
esta lá procede ou não quem tem que fazer esta retaliação é justamente quem publicou e
que vai estar dando esclarecimentos e calculo eu que tem um fundamento. A pessoa não vai
estar colocando uma coisa sem estar sabendo, então ele vai estar dando esclarecimento e
já não é mais com o Gilmar Meireles. Gilmar Meireles fez o papel dele de ir buscar
informação o qual o munícipe nos procura e nós temos o dever e obrigação, porque igual eu
digo, esse mandato não é meu é da população que me escolheu. Quero também agradecer
Secretário pelo funcionário que já está lá no DETRAN, que nós fizemos a reivindicação e a
população nos procura e a gente esta aqui para cobrar, mas também a gente tem que
agradecer pelo que esta dizendo. Então é isso, eu fiquei muito contente de ver o Secretário
estando aqui presente e gostaria muito da gente estar sentando os Vereadores com os
demais Secretários para conversar. É através do dialogo que as coisas fluem, assim
funciona. Quero dar uma informação também Senhor Secretário, e o senhor falou de uma
coisa muito importante sobre as barragens, e uma boa noticia né Gabriel? Nós tivemos hoje
e conversamos e na terça-feira um convite que vamos estar dando para toda população.
Terça-feira, vamos ter a presença do nosso querido Secretário de Estado de Agricultura, vai
estar aqui falando destas questões de barragens! E vamos estar aqui juntamente com ele
solicitando e cobrando desta informação de Utilidade Pública e sei que tem muitos recursos
a nível de Estado de financiamentos e vamos ter do Governo de Estado, de estar tentando
captar água dentro do Município. Então, desde já não é Gabriel? Nós convidamos cada
Vereador, vamos trazer a população, o homem do campo vai estar aqui, nosso Secretário
Otaciano Neto vai estar aqui e estaremos colocando a disposição nosso Município a
disposição do que o Estado tem a nos oferecer e de modo especial para o homem do
campo. Então é um convite que estendemos aos nobres Vereadores, a todos os Secretários
que na próxima sessão as dezoito (18) horas nós teremos a presença do Secretário de
Estado de Agricultura aqui Senhor Presidente. Vamos tratar da questão hídrica, falar desses
Projetos, do engenheiro agrônomo e também já tive duas (2) conversas com o ViceGovernador aquele dia lá em Santa Luzia cobrei mais uma vez do nosso engenheiro
agrônomo do INCAPER. E como foi dito, nós estamos aqui para fazer um Município cada
vez melhor! Gilmar não tem lado, o meu lado é o lado do povo! Muitas vezes se eu venho
aqui solicitar ou criticar algo, é o que tem haver com o clamor da população. Boa noite a
todos! A Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador
Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Quero agradecer a presença da população que
hoje lotou o Plenário e acho superimportante a participação popular. Quero agradecer ao
Presidente, ao Vice-Presidente, a Alcione que é Diretora do Instituto Ulisses Guimarães. A
indicação que eu fiz no que trata do plano de carreira de cargos e salários dos servidores
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públicos é uma demanda antiga do funcionalismo e a gente conta aqui com a presença de
alguns funcionários públicos e vejo a Fátima, a Neti, a Patricia, o Zinguer, vários funcionários
públicos que sempre reclamaram do nosso plano de cargos e de salários que não contempla
o funcionalismo. Hoje o plano de cargos e salários não atende os anseios do funcionalismo
como eu disse, não estimula os mesmos a buscarem maior capacitação maior
aproveitamento e atrapalhando até de certa forma o processo de trabalho. Ele não vai atuar
da forma como deveria e não vai ter a mesma capacitação para poder estar desenvolvendo
seus trabalhos. Até porque ele não tem nenhum estímulo para fazer isso! Hoje um plano de
cargos e carreira é surreal! A gente em três anos tem que fazer, eu, por exemplo, quando,
sou funcionário público e hoje estou em afastamento e eu fiz uma pós-graduação e tive eu
acho quatro (4) e meio por cento de aumento, hoje se eu quiser um novo aumento eu tenho
que fazer um mestrado. É inviável para mim fazer um mestrado e depois ter quatro virgula
cinco (4,5) por cento de aumento de novo. Eu acho que isso não estimula o funcionalismo,
isso não acrescenta para que o funcionário faça um aprimoramento para sua carreira. Então
é nesse sentido que eu fiz minha indicação. Eu queria falar do Adeuzir, aproveitar o gancho
do Adeuzir e dizer que da mesma forma que o senhor não é atendido, eu queria registrar
aqui mais uma vez com todo respeito aos Vereadores e Secretários que estão aqui hoje, que
os meus requerimentos que eu faço e já tem mais de dois (2) meses, não são respondidos.
Então queria deixar essa nota mais uma vez, na sessão passada eu falei e nessa eu repito.
Queria parabenizar a fala do Secretário Genésio, ressaltar a importância do diálogo e essa
questão do diálogo é recíproca, tem que ser daqui pra lá e de lá pra cá e acho que isso só
faz construir para o nosso Município e temos muitas situações e podem contar com a gente,
não só com seis (6) Vereadores, mas eu acredito que com o Gilmar e a Olga também estão
abertos ao diálogo, eu não me oponho em momento algum a dialogar com o Executivo e
acho que você colocou a situação aqui de forma bem ponderada e foi respeitoso com os
Vereadores e então eu parabenizo você e gostaria que os outros Secretários tivessem esta
mesma atitude. Essa atitude de vir aqui e mostrar os planos e mostrar o que foi feito, que às
vezes a gente fica aqui e não temos uma visão de como esta a situação. Queria reforçar
aqui o convite aos produtores rurais e demais pessoas que na próxima terça-feira venham.
O Otaciano realmente confirmou a presença aqui na próxima terça onde vai esclarecer
essas questões de barragens e outros esclarecimentos que forem colocados aqui no
momento. Boa noite era isso que eu tinha pra dizer e até terça! Dando continuidade a
Presidência manteve a palavra franqueada aos senhores Vereadores e na sequência
franqueou a palavra ao Procurador da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos.
Doutor Claudio Rober Martinelli: Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
Senhores Vereadores e Vereadora, demais pessoas que se fazem aqui presentes. Eu vou
responder a indagação relacionada ao orador quando ele questionou a mudança do prazo
que os inscritos possam fazer o uso da Tribuna Livre. A principio e todos podem observar
que temos um mural aqui na Câmara e a pauta das sessões ordinárias desta casa são
publicadas periodicamente quarenta e oito (48) horas antes da sessão. Então toda sextafeira nós temos o Primeiro Secretário da Mesa e o Presidente que superintende a pauta dos
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trabalhos e dá essa ampla acessibilidade ao público para poder acompanhar o que
realmente vai ser discutido e votado e encaminhado ao Prefeito na presente sessão plenária.
Ora, se nós temos que publicar a pauta quarenta e oito (48) horas de antecedência e nós
tínhamos oradores se inscrevendo vinte e quatro (24) horas antes, publica-se a pauta na
sexta e o orador pode se inscrever na segunda? Era um tanto quanto incoerente! Então
simplesmente o que a Procuradoria fez foi adaptar esse prazo à pauta da sessão ordinária
da Câmara! Ou seja, fizemos uma modificação no Regimento Interno para que os inscritos
assim como as proposições que tramitam na casa, os Senhores Vereadores possam ter o
conhecimento de quem ira fazer uso da palavra e o assunto a ser abordado. Então, se os
senhores puderem perceber a Tribuna Livre como tem a pauta aqui ela também é dada
publicidade a ela. Então essa situação de nós passarmos a cobrar do orador essa
modificação regimental para que ele possa fazer o uso da palavra quarenta e oito (48) horas
antes é simplesmente uma forma de adaptarmos ao nosso Regimento Interno a ampla
publicidade da pauta dos trabalhos legislativos. Até porque, a publicidade sempre foi um
princípio constitucional muito respeitado pela Câmara Municipal! Eu quero chamar atenção
aqui também para outro ponto, à gente vem sofrendo alguns questionamentos na Câmara,
pessoas que abordam a gente na rua e pessoas até que vem a Câmara Municipal com
relação a cobrarem “Há a Câmara ficou menos democrática!” A Câmara não está se
pautando na participação popular. Ora pessoal, a Câmara sempre foi democrática e o que o
Presidente está fazendo simplesmente é cumprir o Regimento Interno. Qualquer pessoa que
tem acesso ao Regimento interno se ele analisar o artigo cento e quarenta e seis (Art.146)
ele diz o seguinte: “As sessões da Câmara serão Ordinárias, Extraordinárias ou Solenes
asseguradas o acesso do público em geral.” Em nenhum momento a Câmara restringiu a
participação de qualquer orador para fazer uso da Tribuna Livre! Pelo contrario ela sempre
continuou permitindo esse acesso do público em fazer as suas explanações, desde que, o
assunto seja previamente informado e seja de interesse público, ninguém vai vir aqui e
discutir uma situação pessoal. O interesse tem que ser público! Com relação às pessoas
falarem no Plenário o parágrafo segundo deste mesmo dispositivo diz o seguinte: “Qualquer
cidadão poderá assistir as sessões da Câmara na parte do recinto reservado ao público,
desde que, conserve-se em silêncio durante os trabalhos, não manifeste apoio ou
desaprovação no que se passa em Plenário e atenda as determinações do Presidente.” A
Mesa Diretora ela administra, a Câmara administra-se pela Mesa e o Presidente é a mais
alta autoridade da Mesa sendo ele que conduz os trabalhos e delibera-se pelo Plenário. As
pessoas que aqui vem assistir, desde que elas se conservem em silêncio e não manifeste
apoio em aprovação ou desaprovação no que se passa e atenda as determinações do
Presidente, todos senhores estão vindo ai acompanhar as sessões de forma democrática e
que o Presidente vem conduzindo com maestria em relação à aplicabilidade do nosso
Regimento Interno. Ademais o nosso Regimento está sendo realizado nele algumas
alterações necessárias e já tenho pedido do Presidente para fazer um reestudo em vários
dispositivos dele para estarmos nos adequando e adaptando ele a nossa realidade. Porque
as Leis mudam! Então temos que acompanhar as nossas Leis e o nosso Regimento não é
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diferente, e por isso destas alterações que estão sendo propostas. Para as pessoas também
que tem uma certa dúvida em relação a Projetos em regime de urgência, porque o Projeto
não estava e foi aprovado sem parecer? Isso são questões técnicas que cabe a
Procuradoria explicar para qualquer cidadão Sãoroquense que tiver essa curiosidade em
saber como que passa uma tramitação de um projeto, no Gabinete! Porque Senhor
Presidente, se a gente vir aqui explicar toda tramitação de todo e qualquer Projeto a gente
vai ficar aqui bastante tempo, então para aquelas pessoas que questionam e ligam dizendo:
“Há esse Projeto está sem parecer e porque ele foi votado?” Se nós observarmos a Câmara
dos Deputados, eles tem inúmeros Projetos que vem em regime e urgência, a própria
questão da medida provisória. Então aqui na Câmara se alguém teve a curiosidade de ler a
pauta dos trabalhos, nós estamos hoje em pauta com dois (2) Projetos de Leis denominando
logradouros públicos, o Projeto zero dez (010) e o Projeto zero onze (011), em que a
comissão permanente de legislação, justiça e redação final opinam pela aprovação da
matéria. Então essas matérias que estão aqui foram encaminhadas para a comissão e o
regime de tramitação dela é simples! Agora quando você tem uma matéria que carece de
uma urgência basta simplesmente o Prefeito ou qualquer Vereador requerer essa urgência
na mensagem do projeto, os senhores Vereadores que na maioria absoluta confeccionaram
o requerimento que é deliberado na própria sessão para que a gente possa colocar a
matéria em discussão e votação. Por isso temos um artigo no Regimento que fala:
“Nenhuma matéria poderá ser posta em discussão sem a sua prévia publicação na pauta
dos trabalhos com antecedência de quarenta e oito (48) horas antes.” Que é o tempo
mínimo que se concede para que as pessoas possam analisar os Projetos. Só para finalizar
senhor Presidente, também na qualidade de Procurador eu fui questionado em relação à
questão do imóvel e dos reparos que foram feitos na Câmara Municipal, sendo que, a
Câmara Municipal leia-se administração pública e está como locatária. Pois bem, a
administração pública como qualquer outro locatário ela não está adstrita da Lei oito mil
duzentos e quarenta e cinco (8.245), que é a Lei do inquilinato e essa Lei é muito clara.
Quando você aluga um imóvel, ao final do contrato ou você entrega esse imóvel nas
condições que você recebeu ou você indeniza o locador. A administração não pode fugir
desta regra! A Lei oito mil duzentos e quarenta e cinco (8.245) aplica-se inclusive para a
administração pública. Então ao final de todo contrato e no que diz a Lei de locação do
imóvel, o locatário deve devolver ao locador o imóvel nas mesmas condições que recebeu
no inicio do contrato. O normal ai é que o locatário reforme o imóvel antes de realizar a
entrega. Imagine os Senhores, a Câmara Municipal pegando esse imóvel e ao final de um
contrato de locação com paredes todas rabiscadas, temos dois (2) ares condicionados ai na
frente e quem pode perceber e inclusive quando o Chefe de Gabinete me procurou em
relação a essa questão a preocupação era em relação às infiltrações que estavam
ocorrendo. Então foram reparos extremamente necessários e a Lei faculta a gente a fazer, e
com relação a esta situação a gente simplesmente busca guarita no artigo vinte e três (23)
da Lei do inquilinato e que diz o seguinte: “O locatário é obrigado a restituir o imóvel ao fim
da locação no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso
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normal.” Então significa o que? Que nós para usarmos um imóvel como administração
pública, nós também temos a obrigação de conservá-lo e repará-lo pra entrega ao locador,
sob pena de que a administração não o fazendo ela está se enriquecendo ilicitamente! Então
senhor Presidente, era isso que eu queria colocar só a título de esclarecimento e a gente se
coloca à disposição também na Procuradoria da casa para qualquer outro esclarecimento
que se fizer necessário e agradeço pela oportunidade e boa noite a todos! Dando
continuidade aos trabalhos a Presidência agradeceu a todos os inscritos e também pelas
informações repassadas pelo Procurador da Câmara Municipal sobre o Regimento Interno e
reforçou sobre respeitar o que diz a legislação e ainda fez novamente o convite para
qualquer cidadão que desejar se inscrever para fazer o uso da Tribuna Livre conforme já
explicado. Disse ainda sobre a importância do secretário Genésio em ter se apresentado
nesta sessão e que é muito importante a participação popular para que se criem os debates
que visam solucionar as demandas dos munícipes. A Presidência ressaltou que todos os
servidores que trabalham nesta Câmara Municipal se encontram diariamente das sete as
dezesseis (07as16) horas e que só fecha para horário de almoço de onze ao meio-dia
(11as12) e todos estão à disposição para atendimento ao público que precisar, e que o
mesmo também fica um período além do Vereador Gilmar que sempre se encontra nesta
Casa de Leis e que a porta do seu Gabinete sempre está à disposição. Na sequência a
Presidência submeteu à deliberação do Plenário acerca da continuidade dos trabalhos
legislativos sem o intervalo regimental sendo aprovado pelos Vereadores em sua totalidade
e solicitou ao Secretário que procedesse a nova chamada dos Senhores Vereadores. Em
seguida a Presidência submeteu o Projeto de Lei nº 010/2017 à discussão e posterior
votação, sendo aprovado por todos os Vereadores. A Presidência submeteu o projeto de Lei
nº 011/2017 à discussão e posterior votação, sendo aprovado por todos os Vereadores. Na
sequência a Presidência convidou a representante da Fundação Ulisses Guimarães Alcione
Tonini para fazer uso da palavra. Alcione Tonini: Boa noite a todos e a todas! Gostaria de
cumprimentar a Mesa na pessoa do Senhor Presidente Miguel Salvalaio, cumprimentar os
demais Vereadores e Secretários presentes. A Fundação como eu já fui apresentada, sou
Alcione Tonini e sou Diretora Executiva da Fundação Ulisses Guimarães no Estado do
Espírito Santo, o nosso Presidente é o Senhor Francisco Donato, e este ano de dois mil e
dezessete (2017) nós temos a meta de estar presente nos setenta e oito (78) Municípios do
Estado realizando cursos de formação política. Hoje nós disponibilizamos seis (6) cursos que
é; Cidadania, aprendizagem para a transformação social; Gestores públicos municipais
divididos em três módulos e o módulo um (1) trata da administração pública no âmbito geral,
o módulo dois (2) ele trás a competência do poder legislativo e o módulo três as
competências do poder executivo. Temos também o curso de políticas públicas de gênero;
O curso eleições municipais saber para vencer, que inclusive foi realizado no ano passado
aqui no Município de São Roque e temos o curso politicas públicas para a juventude. A
proposta é trazer para o município de São Roque o curso de dicção e oratória, comunicação
de alto impacto. Nós já tivemos uma rápida reunião com o Presidente e ele sugeriu a data de
trinta do cinco (30/05) é numa terça-feira e gostaria de convidar a todos os Vereadores,
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Secretários e demais presentes para estarem conosco no dia trinta (30) que estaremos aqui
realizando o curso que tem duração de duas (2) horas e meia com inicio as dezoito (18)
horas. Agradeço também a oportunidade de estar falando aqui! A Presidência agradeceu a
presença dos representantes da Fundação Ulisses Guimarães e esclareceu sobre a data
sugerida para a realização do curso e também reforçou o convite para a participação de
todos no curso ora já mencionado. A Presidência também convidou para amanhã dia dez
(10), para uma reunião as dezesseis e trinta (16:30) nesta casa de Leis com o Sindicato
Estadual de Educação e também convidou os Vereadores para participarem de uma reunião
amanhã as dezoito (18) horas na Comunidade de Tancredinho na casa do Senhor Elizeu
Dubstein, e disse que na próxima sexta-feira as dezessete (17) horas, estará aqui na
Câmara o Deputado Federal Lélo Coimbra e o convite é extensivo para quem quiser
participar deste momento. A Presidência disse que na próxima semana estará juntamente
com o Prefeito Municipal participando da marcha em favor dos Municípios sendo este um
momento de muita importância para o País na atualidade. 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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