CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 16 DE MAIO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos dezesseis 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 quinta Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da
Sexta Legislatura, sob a Presidência do Vereador Geraldo Singer. A Presidência acolheu
todos os colegas Vereadores e Vereadora, os funcionários da casa e os funcionários da
Prefeitura presentes e também os demais representantes do Município de São Roque do
Canaã, sejam todos bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou a Vereador Gabriel
Força Silvestre 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 Miguel Djalma Salvalaio sendo
justificada por motivos de viagem a Brasília juntamente com o Prefeito Municipal, e havendo
quórum declarou abertos os trabalhos legislativos. A Presidência convidou para compor a
Mesa os representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura
e Pesca – SEAG, Senhores Mauricio Pogian e Winker Denner e também o Vice-Prefeito
Municipal Adilson Braz Broseghini. Na sequência, a Presidência colocou em discussão a ata
da Sessão Ordinária realizada em nove (9) 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 16 de maio
de 2017; Projeto de Lei nº 017/2017, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder
Executivo Municipal a Firmar o Convênio com a Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, tendo por objeto a Cessão de Servidores Públicos Municipais de Provimento
Efetivo do Munícipio de São Roque/ES, e dá outras providências. Indicação nº 041/2017, de
autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio da Procuradoria do Município. Que seja
revisto o Código de Obras do Município de São Roque do Canaã (Lei Municipal Nº
200/2001), com as modificações que se fizerem necessárias, de modo a adequá-las à
realidade do Município. Indicação nº 042/2017, de autoria dos Vereadores, Miguel Djalma
Salvalaio, Geraldo Singer, Renato Angelo Gastaldi, Fabiano Margon, Claudecir Strelow,
Leonardo Casotti Peroni, INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São
Roque do Canaã, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a
Cobertura em frente à Unidade de Saúde da Agrovila de Santa Júlia e instalação de
assentos para usuários desta Unidade; Indicação nº 043/2017, de autoria do Vereador
Gilmar Meireles, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do
Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a
Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação no Bairro Sítio Recreio; Requerimento nº
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011/2017, Gilmar Meireles, Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre,
Geraldo Singer, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba
Simonelli, Renato Angelo Gastaldi, Requerendo de Vossa Excelência à Secretaria de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), por intermédio do Secretário Sr.
Octaciano Neto, as seguintes solicitações: Que o ilustre Secretário adote as medidas
cabíveis para a retomada das Obras do Programa de Pavimentação de Estradas Rurais e
Municipais denominado “Caminhos do Campo”, no trecho Santa Júlia à comunidade de São
Francisco, no Distrito de Santa Júlia e Município de São Roque do Canaã/ES. OFÍCIO Nº
129/2017 SME/SRC, Solicita a Vossa Excelência o uso do recinto da Câmara (Plenário), no
dia 19 de maio de 2017, horário 7:30 às 10:30, para realização de Reunião do Conselho
Municipal de Educação e Conselho do FUNDEB. (Ofício dispensado pelo autor). Dando
continuidade à Presidência submeteu à discussão e posterior votação o Requerimento nº
011/2017 sendo aprovado por todos Vereadores presentes. 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. Excelentíssimo
Senhor Presidente o qual na responsabilidade deste Poder Legislativo do Município de São
Roque do Canaã em seu nome quero saudar a Mesa Diretora, Procuradores e
Procuradoras, Representantes da OAB do Município de São Roque do Canaã, e nesse
Poder Legislativo também quero saudar a Senhora Vereadora que sendo mulher representa
a sociedade de São Roque do Canaã, parabéns, que domingo foi o dia das mães e todas as
mães aqui presentes eu abraço em nome de todas as mães de São Roque do Canaã. Quero
saudar nossos Vereadores que aqui tendo as suas responsabilidades na função de
fiscalizador e ocupando seus cargos para o desenvolvimento do Município de São Roque do
Canaã. Meu nome é Erivaldo mais conhecido como “o vento levou”, e fui Vereador em
Colatina de dois mil e oito a dois mil e doze (2008/2012). Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Assistência Presente talvez quero saudar também o representante do Sindicato
Rural deste Município também e os funcionário públicos e saúdo a todos e todas ai presente!
Quero dizer Senhor Presidente, é breve minhas palavras, e muitas vezes o cidadão de São
Roque pergunta ou está na mente, o porquê o Erivaldo sai de Colatina para usar esse
espaço livre da Câmara Municipal de São Roque do Canaã. Vossa Excelência eu quero falar
sobre a respeito da vida pública do processo brasileiro que está acontecendo em nosso
País! O nosso País a nível nacional, que vem lá do Congresso e vem à tona trazendo as
dificuldades aos poderes públicos, tanto os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário! E
quero dizer a Vossa Excelência e nobre Vereadores que estão cumprindo seus mandatos, a
Vossa Excelência não deverá se calar! Porque nós temos oitenta e um (81) Senadores da
República em nosso País, temos quinhentos e treze (513) Deputados Federal representando
o nosso País e os nossos Municípios. Nós temos trinta (30) Deputados Estadual e temos o
Poder Executivo que é o Rubens Casotti que é o Prefeito eleito e Vossa Excelência está
com cento e vinte (120) dias mais ou menos de mandato né? E na realidade o escândalo
Senhor Presidente que vem acontecendo na vida pública não se passa por esta casa,
porque na realidade esta casa quer trabalhar com ética, com responsabilidade. Mas se
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acontecer o que acontece e vem à tona que para administrar esses recursos federal de
Brasília com Senadores, com Deputados Federal e Deputados Estadual eu acredito que
cada dia mais os seus Municípios e nosso Estado crescem! Porque crescem? A
arrecadação Senhor Presidente de sua cidade, pôr exemplo de São Roque, tem várias
empresas aqui! O polo industrial está aqui dentro de São Roque do Canaã! Eu tenho trinta
(30) anos que moro no Espirito Santo e conheci São Roque como Município de Santa
Teresa e aqui não tinha nada. Não tinha nada, nada, nada! Quando emanciparam
desenvolveram o Município de São Roque do Canaã, e a maior riqueza desta região é o polo
industrial com as cerâmicas, esquadrias, alambiques em São Dalmácio. E quero dizer para
Vossas Excelências o qual a cidades não vai à frente muitas vezes e criticam o Poder
Legislativo dessas cidades ou criticam o Poder Executivo da mesma cidade. Mas Vossas
Excelências tem que entender que se não tiver uma política voltada ao emprego, a cidade
não desenvolve! Não adiante Vossa Excelência trabalhar com boas intenções e que com
certeza se não vim recursos Federal para desenvolver o seu Município, a geração de
emprego está desgastada. Os empresários estão pagando Senhor Presidente para manter
as suas empresas, porque folha de pagamento de uma empresa é alto! Mas acontece que o
nosso País e nosso Município, o seu Município não está tendo arrecadação. Os empresários
do setor de cerâmica ou esquadrias estão dando férias coletivas. Más o porquê, numa época
de trabalhar e dando férias coletivas? Porque está dando férias coletivas? Porque o produto
dos seus empresários não está exportando! Não está dando exportação e importação e as
cerâmicas paralisadas no pátio com o empresário trabalhando no vermelho. Ai muitas vezes
o cidadão, os Senhores Vereadores, Presidente, Mesa Diretora, representantes da OAB, o
que que tem a ver o empresário com a política? Lógico, o empresário tem que se envolver
com a política, e a política tem que se envolver com o empresário! Porque se a política não
estiver voltada para o empresário não tem a geração de emprego! Quanto cidadão sai daqui
de São Roque do Canaã para outro Município batendo de porta em porta e procurando
emprego? Nós estamos com quatorze (14) milhões de brasileiros desempregados por falta
da política que está acontecendo em nosso País. Infelizmente Senhor Presidente o
Ministério Público Federal e o Juiz Federal estão entrando e batendo mesmo na tecla aquele
que são corruptos, aquele que não tem a honestidade para o cidadão e para os seus
Municípios, qual é a obrigação deles? Chegar aqui e pegar o Prefeito, reunir com os
Vereadores, todos os Deputados tem emendas parlamentares. Todos, Deputados Federal,
Deputados Estadual, Senadores e todo tipo de Ministério. Eu não vou colocar todos, vou
colocar como exemplo o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura e como o
Ministério da Agricultura não desenvolve o recurso para o seu Município sendo que vem
Deputado Federal e Estadual usar seu português como representante e advogado,
doutorado e desculpa o exemplo da expressão e não traz uma emenda para São Roque
para desenvolver o Município. Vossa Excelência fica a Deus dará! Prefeitos vai para Brasília
pela misericórdia de Deus, pedindo esmola, pedindo misericórdia de Deus. Meu Município
está acabado, tá acabado, e necessita! É o cidadão que tem que ter em si uma política
voltada para o Brasileiro! Tá desgastado! O cidadão não está Senhor Presidente querendo
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ligar uma imprensa, os seus horários de lazer só veem roubalheira e desvio. Quantos
homens e mulheres que estão lá no Senado e que tem responsabilidade. Mas infelizmente
nós temos que dividir, temos que tirar o joio do trigo do meio da vida pública! Nós temos que
esclarecer. E Vossa Excelência daqui a uns dias já vem processo eleitoral, vem Presidente
da República, vai vim eleição para Governo do Estado, vai vim eleição para Deputado
Federal, para Senadores, vai vim todo mundo! Todo mundo vai vim aqui, Senhor Prefeito o
que precisa? Más tem que precisar de emenda aqui e agora Senhor Presidente, para sua
cidade desenvolver. Porque o desenvolvimento sai daqui! E outra, quero dizer para Vossa
Excelência que a arrecadação do Município não consegue fechar as contas. Com certeza!
Eu estava conversando com o juiz de Colatina e ele me disse assim: “Erivaldo todas essas
Prefeituras infelizmente está endividada. Porque pega o dinheiro da educação e bota na
saúde e pega da saúde e bota na educação. Chega o ano que vem, chega o final do mês
não consegue cobrir e não consegue fechar as suas contas e infelizmente aí fica a Deus
dará. ” Então Senhor Presidente, eu quero ressaltar que a Vossa Excelência faça audiência
pública com os Deputados Federal, Senadores e criem Projetos. Não pede Projetos
pequenininhos não, porque Ministérios tem Projetos grandes! Ministério da Educação tem
dinheiro, Ministério da Saúde tem dinheiro, Ministério da Agricultura tem dinheiro! Então
Senhor Presidente, Vossas Excelências tem boas intenções senhores Vereadores aqui
neste Parlamento. Aí o cidadão considera que o Vereador em São roque não estão fazendo
nada! Ora cidadão eu fico muito importante, eu fui Vereador em Colatina e quando eu vejo
uma casa dessa com o cidadão vindo aqui nas redes sociais e ver o papel dos seus
Vereadores, isso é importante, é fundamental! Aquelas pessoas que estão assistindo
televisão e não sabe o papel e função dos Vereadores, os Vereadores estão entregando a
sua vida para a sociedade de São Roque do Canaã. Mas depende sim, depende do
Governador, depende dos Senadores da Republica, depende do Ministério da Agricultura e
de todas as pastas depende para trazer dinheiro para desenvolver. Não que São Roque do
Canaã possa ficar passando dificuldades, São Roque, Colatina e temos setenta e oito (78)
Municípios e então todo mundo sofrendo com essa crise política brasileira. Infelizmente é a
realidade! Ninguém tem uma história e nem um cenário sem falar da vida pública brasileira.
Dá desgaste para os Senhores que são Vereadores e tem responsabilidades, homens e
mulheres que tem postura e personalidade nas suas funções. Os Senhores têm postura, os
Senhores têm ética, mas na sociedade considera que Vossa Excelência não tem
responsabilidade. Quando eu vejo qualquer cidadão falar de Vereador eu falo: “Os Senhores
têm que ir na Câmara e saber qual é o papel e a função do parlamentar. ” Depende do
Recurso Federal para o Município, a arrecadação aqui não consegue cobrir a arrecadação
para desenvolver o melhor para a cidade de São Roque do Canaã. Portanto Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, Mesa Diretora, Procuradora, representantes da OAB,
quero saudar a todos e agradecer. Talvez eu não sei se, eu não estou ofendendo a, b e
fulano e ciclano. Porque as redes sociais estão ouvindo e cada cidadão está vendo o que
está acontecendo em nosso País brasileiro, em quem votaria? Quem será o nosso
Presidente da República? Quem é o Governo do Estado? Quem é o Senador da República?
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Quem é o Deputado Federal? Isso é uma vergonha para o País! País, o Brasil é bom! É
preciso ter gestor para desenvolver nosso País, tirar os jovens das drogas. O jovem não tem
ocupação de serviço! Não tem! Porque infelizmente o jovem está entregando sua vida na
droga, se matando. Mãe e pai não se falando com os filhos passando por dificuldades por
falta de empregos em nosso País Senhor Presidente. Muito obrigado Vossa Excelência e
caso Vossa Excelência quiser registrar na integra aqui neste Parlamento, muito obrigado
Vossa Excelência! E na sequência a Presidência justificou a desistência do segundo orador
inscrito Senhor Roberto Carlos Silvestre e logo passou a palavra ao representante do
Secretário Estadual de Agricultura, Senhor Winker que assim se manifestou: Boa noite
gente! Primeiro quero dizer que é uma honra estar na casa de vocês, a casa do povo de São
Roque, a Câmara Municipal! Quero agradecer ao Presidente, aos Vereadores presentes,
agradecer a presença dos Senhores! Meu nome é Winker Denner, eu sou Gerente de
Infraestrutura e Obras Rurais da SEAG. Vim aqui para representar o secretário Octaciano
Neto. Eu brinquei um pouco mais cedo com o Vereador Gilmar e dizendo para ele o
seguinte: O Comandante chama, é juízo do Major do Tenente e do Capitão atender! E o
nosso Comandante maior chamou o nosso Secretário e ele foi naturalmente atender este
chamado. Amanhã o Governador tem uma prestação de contas para fazer na Assembleia
Legislativa, será bem cedo e chamou naturalmente alguns Secretários para fazer uma
reunião, e assim o nosso Secretário Octaciano Neto infelizmente não pode vir aqui para ter
esse bate papo com vocês e trocar ideias e certamente seria um momento muito agradável
para ele. De qualquer forma eu trago o abraço do nosso Secretário. Então ele pediu para
que eu viesse para conversar com vocês, fazer uma apresentação do trabalho que a SEAG
e o Governo do Estado estão desenvolvendo aqui no Município e que são duas barragens
que estão em obra. Vocês são felizardos, porque são o primeiro Município a já receber
assim duas barragens de bom porte de uma vez só. Muitos Municípios aí estão tentando ter
uma e está difícil, é complicado! Tem como fazer uma apresentação com slide? Neste
momento foi informado pela Presidência que a apresentação acontecerá logo após o término
da Sessão Ordinária em um outro momento já planejado e então o representante do
Secretário seguiu com suas falas: Bom terminada aqui a Sessão eu volto aqui para fazer
essa apresentação e espero que vocês fiquem satisfeitos com o que vai ser mostrado aqui e
vou estar à disposição para conversar com todos logo após terminar a apresentação. Será
um momento em que nós vamos poder elucidar algumas dúvidas que acaso vocês tenham e
os Senhores e Senhoras tenham e então vamos ter um bate papo legal, ok? Dando
sequência aos trabalhos Legislativos a Presidência franqueou a palavra aos Senhores
Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, Senhores
colegas Vereadores e Vereadora, Secretários aqui presentes. Quero cumprimentar também
o Presidente do Sindicato, cumprimentar os representantes do Governo do Estado que
representam a Secretaria de Agricultura e hoje iremos falar um pouquinho ao término desta
Sessão, nós temos alguns assuntos pertinentes que eu tive a oportunidade de conversar
com o Secretário, e meu boa noite a todos! A começar como o Senhor falou aos quarenta e
cinco (45) minutos e nós estávamos aqui contando e quando o Octaciano falou hoje de
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manhã, infelizmente o chefe nos chama! Então não pode estar presente aqui, mas eu tenho
certeza que nós estamos em boas mãos. Sei do trabalho do Winker, como também o
engenheiro de carreira que está ali na Secretaria e nesta parte de barragens, Winker você
tem uma bagagem grande e é isso que nós estamos precisando muito aqui no Município.
Reservatório de água! Nosso Município sofreu muito no que diz respeito a questão hídrica e
estamos buscando parceiros e de modo especial o Governo do Estado para auxiliar o
homem do campo. Depois também vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho do
endividamento que nós temos, os produtores estão muito endividados que são três anos que
não conseguem colher nada, e através do Secretário ele falou que há possibilidade de
estarmos sentando e talvez se existe um meio da gente estar tentando, eu diria postergar
talvez essa dívida do homem do campo para ajuda-los. Que o homem do campo está lá e
nós estamos aqui, nós temos os representantes públicos e temos que fazer algo para dar
suporte para eles e de modo especial a questão hídrica. Foi feito também senhor Winker um
requerimento de minha autoria assinado pelos demais Vereadores solicitando a retomada
daquela obra caminho do campo, é de um interior nosso aqui! É uma grande necessidade
daqueles produtores lá, para fazer o escoamento da produção e assim a gente tentar
minimizar a questão da água. Então é um requerimento que eu gostaria que fosse levado
em mãos e entregasse nas mãos do Secretário e ele pudesse analisar com muito carinho. É
uma obra que foi paralisada na gestão passada e tenho convicção que o Secretário vai olhar
com bons olhos para nós! Então após a Sessão a gente convidada todos para permanecer,
vai ter uma explanação e um bate papo junto com o pessoal da SEAG para a gente fazer
alguns esclarecimentos e ver o que de medida cabível e o que o Estado tem para nos
oferecer para a questão hídrica aqui no nosso Município. Volto a dizer, nós precisamos! São
Roque precisa do Governo do Estado de modo especial o homem do campo. Quero falar
também um pouco da minha indicação, que é o calçamento em uma área muito carente que
todos aqui conhecem que é o Sitio Recreio. Eu na oportunidade quando fui Secretário estive
lá e vi o clamor daquela Comunidade e a gente faz essa indicação e tenho convicção que o
nosso Prefeito vai estar olhando com carinho essa questão, essa drenagem e pavimentação
daquele Bairro que muito necessita. Quero também dar os Parabéns hoje, hoje é o dia do
Gari e temos uma funcionária aqui e estenda esses parabéns a todos os garis do nosso
Município e que muito faz pelo nosso Município. Então é uma classe que merece muito
respeito e uso aqui a Tribuna também para desejar feliz dia do gari. E é isso, parabenizar
nosso colega Vereador de Colatina que aqui fez uso da palavra, esse é o papel do
legislador, Vereador! Tá aqui brigando, cobrando, fazendo jus do seu dever como legislador,
aquilo que a sociedade nos confiou que é lutar para o bem comum, lutar pela melhoria.
Buscar através das esferas e no caso aqui é o Governo do Estado, esfera Federal que é o
Governo Federal. Se não buscarmos esses parceiros, com recursos próprios as vezes é
difícil, difícil mesmo do Município estar caminhando. Então por isso estamos aqui hoje e
volto a dizer, após a Sessão fiquem pessoal, não vamos embora não! Vamos ver a
explanação do que a secretaria de Estado tem previsto, tem em execução e o que que nós
Sãoroquenses temos buscamos para o Município. E vamos tentar também ver essa questão
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do endividamento, tentar marcar uma agenda com o Secretário e tenho certeza que ele vai
nos acolher lá e vamos ver o que ele possa estar fazendo com relação a isso. Meu muito
obrigado a todos! Dando continuidade à Presidência manteve a palavra franqueada aos
Senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos os produtores
que compareceram aqui hoje, aos Secretários Municipais que estão aqui, aos Vereadores e
ao Presidente, ao Vice-Presidente da SEAG muito obrigado. Minha indicação é realizada no
intuito de adequar ao Código Municipal de Obras a realidade do Município, que eu acredito
que esse código não contempla mais as especificidades do Município. Eu até conversei com
o Secretário de Obras Gabriel Milli, e ele me demonstrou simpático a realizar o estudo e se
couber eventuais alterações ele se dispõe também a estar fazendo isso. Queria agradecer a
presença dos Senhores Winker Denner Gerente de Infraestrutura e Obras Rurais e o Senhor
Mauricio Pogian Gerente de Sustentabilidade. Como o Gilmar disse, São Roque está
sofrendo há três anos com a crise hídrica, três anos que não tem nível de chuva
considerável no Município. Nesta região, como consequência nosso Município cuja base
econômica é a agricultura e logicamente nós temos aqui olarias e esquadrias também que
tem um peso muito grande, más a agricultura é a base da economia em nosso Município. É
um dos piláres! Eu queria agradecer que as medidas que foram tomadas, das duas
barragens que foram realizadas que estão sendo construídas, mas também queria apelar
para vocês para que outras medidas possam ser feitas. Porque a situação em São Roque do
agricultor principalmente, no Município de São Roque da zona urbana e principalmente do
agricultor de São Roque do Canaã está se tornando insustentável, não conseguindo
produzir. Outro ponto que eu gostaria de tocar é a questão da dívida. Entendo que vocês
não são responsáveis por esta área, mas gostaria que se possível levassem essa questão
para o Secretário de Estado para estar vendo alternativas que possam amenizar as dívidas
dos produtores de São Roque. Os produtores de São Roque me desculpem a expressão
más estão com a corda no pescoço! A maioria acumula dívidas que eu tenho certeza que
este ano não irão conseguir honrar. A maioria não vai conseguir honrar essas dívidas, não
vão conseguir pagar! Com o problema hídrico, com a crise financeira, o alto custo dos
insumos agrícolas, se torna inviável a vida no campo. Entendo então que isso não é uma
questão de responsabilidade de vocês, mas gostaria que levassem para o Secretário e mais
uma vez reforçando a situação para discutir com a Bancada Estadual e Federal, com os
Senadores alternativas para estar tendo saída para esta questão. Porque São Roque está
se tornando um Município onde a agricultura é um dos piláres e esse pilar vai ruir, vai cair. E
a gente sabe muito bem as consequências disso futuramente, boa noite a todos! Dando
segmento aos trabalhos legislativos a Presidência manteve a palavra franqueada aos
Senhores Vereadores. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite Secretário e Subsecretário,
Boa noite visitantes! Eu queria dizer que essa semana eu tive uma notícia muito feliz sobre
essa indicação do Gilmar Meireles, essa indicação o nosso Prefeito já saiu no Diário Oficial
que o morro Sitio Recreio vai ser o calçamento, já está tudo em ordem e se Deus quiser nós
vamos conseguir. E dizer também sobre o que o Gabriel falou dos agricultores, é uma
situação muito difícil mesmo! A situação nossa, eu sou agricultor, está difícil mesmo! Se nós
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poder arrumar uma solução para ajudar os produtores será bem feita! Então boa noite e
obrigado! Neste momento o Vereador Gilmar Meireles solicitou um aparte e assim se
pronunciou: Só esqueci de falar uma questão, com a cessão de um funcionário que votamos
aqui. A gente fica triste que vamos perder um parceiro aqui que é um funcionário, mas ele
vai estar em boas mãos lá na Assembleia Legislativa. Era só isso que eu queria dizer
perdemos um funcionário que vai estar servindo o Governo do Estado através da
Assembleia Legislativa e foi votado aqui, foi um grande parceiro de trabalho aqui no nosso
Município e eu não poderia de estar deixando aqui o nosso muito obrigado por este tempo
que serviu e sei que vai estar servindo bem o Governo do Estado lá. Dando sequência, a
Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, e dando sequência
submeteu a deliberação do Plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o
intervalo regimental sendo aprovado por unanimidade e na sequência passou a deliberar a
ordem do dia convidando o Secretário a proceder nova chamada dos Senhores Vereadores.
A Presidência solicitou a incontinenti submete a deliberação do Plenário acerca da dispensa
dos pareceres em relação ao Projeto de Lei nº 017/2017, sendo aprovada por todos
Vereadores. A Presidência submeteu à discussão e posterior votação o Projeto de lei nº
017/2017, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar,
a Presidência agradeceu a presença de todos, encerrando a presente Sessão Ordinária.
Para constar, eu, Fabiano Margon, ______________________, Secretário, extraí, lavrei e
assino a presente ata junto com o Senhor Presidente. Presentes à sessão ordinária os
seguintes vereadores: Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo
Singer, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi, Gilmar Meireles e Olga Maria Dala
Barba Simonelli.

Geraldo Singer
Presidente.
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