CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA
23 DE MAIO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos vinte e três 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 Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência
acolheu todos os colegas Vereadores, 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 Gilmar Meireles 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 da Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli sendo justificada por
motivos de viagem a Vitória e havendo quórum declarou abertos os trabalhos legislativos. Na
sequência, a Presidência colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em
dezesseis 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 23 de maio de 2017; Projeto de
Lei nº 018/2017, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2018 de dá outras providências; Projeto de Lei nº 019/2017, de autoria do
Vereador Gabriel Força Silvestre, Institui a Política Municipal de valorização e incentivo à
Agricultura Familiar, à Agroecologia e a Agricultura Orgânica no Município de São Roque do
Canaã; Projeto de Resolução nº 002/2017, de autoria de todos os Senhores Vereadores,
Altera a redação dos art. 124,125 e 126 da Resolução nº 015/98 Regimento Interno Cameral,
e dá outras providências; Indicação nº 044/2017, de autoria da Vereadora Olga Maria Dala
Barba Simonelli, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do
Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Econômico o
Patrolamento na estrada vicinal de São Jacinto, no trecho compreendido entre a fábrica Tizil
pré-moldados até a Rodovia Armando Martinelli, no limite entre os Municípios de São Roque
do Canaã e Colatina; Indicação nº 045/2017, de autoria dos Vereadores, Renata Angelo
Gastaldi, Miguel Djalma Salvalaio, Geraldo Singer, 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 que o
Poder Executivo Municipal proceda à instalação de uma lombada em frente ao bar da Sra.
Kamila Schineider, na Comunidade de São Francisco de Assis, neste Município, nos padrões
e critérios estabelecidos pelo Contran, e a instalação de placa indicativa vertical sinalizando a
referida lombada; Requerimento nº 012/2017, Gilmar Meireles, Claudecir Strelow, Fabiano
Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma
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Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Renato Angelo Gastaldi, Requerendo de Vossa
Excelência ao diretor geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo
(DER-ES), Sr. Enio Bergoli da Costa, as seguintes solicitações: Que o ilustre diretor do DERES adote as medidas cabíveis para que seja dada continuidade às obras de asfaltamento no
trecho da comunidade de Tancredo à Tancredinho de Itaguaçu. Dando continuidade à
Presidência submeteu à discussão e posterior votação o Requerimento nº 012/2017 sendo
aprovado por todos os Vereadores presentes. Dando sequência aos trabalhos Legislativos a
Presidência submeteu a um prazo de dez (10) dias contínuos para oferecimento de emendas
ao Projeto de Lei nº 018/2017 na forma regimental e ao fim do prazo enviar a Comissão
Permanente de Finanças e Orçamentos para devidos pareceres. A Presidência encaminhou o
Projeto de Lei nº 019/2017 e o Projeto de Resolução nº 002/2017 à Comissão Permanente de
Legislação, Justiça e Redação Final para nos prazos regimentais exarar os pareceres. Não
havendo Oradores inscritos para fazer uso da Tribuna Livre, a Presidência franqueou a
palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos!
Queria agradecer aqui a presença dos agricultores de São Roque do Canaã, do Secretário e
as pessoas que vieram de Colatina prestigiar a Sessão, aos Vereadores, Presidente e VicePresidente e os funcionários da casa. Em primeiro lugar eu gostaria de esclarecer que este
Projeto de Lei da agricultura familiar, da agroecologia foi elaborado não só por mim; más com
a participação importantíssima do nosso funcionário Cláudio e sem ele não conseguiria
realizar este Projeto. Tendo em vista que os critérios legais para criar um Projeto de Lei eu
desconheço e quem tem essa capacidade é ele, então eu não poderia deixar de passar em
branco o agradecimento a esse funcionário Cláudio Martinelli. Esse Projeto de Lei, na
verdade o que eu gostaria era de criar um Projeto de Lei que desse as condições para o
proprietário ter todo auxílio e condições de produzir. Era um sonho, mas aqui na Câmara a
gente tem limitações como o Cláudio disse. Aqui a gente não pode criar Leis que causem
ônus ao Executivo. Gostaria de fazer uma Lei onde o Ademir tivesse na propriedade dele um
técnico agrícola o orientando, interagindo com ele, mostrando como é a técnica correta,
buscando soluções junto com ele, com o nosso amigo Alves e tendo lá de forma legal as
maquinas e prestações de serviços lá dentro da propriedade dele. Então como eu disse; eu
não posso viver de sonhos, temos que viver uma realidade concreta e a realidade concreta
permite que a gente faça coisas que podem parecer pequenas más no futuro vão mostrar que
teve uma importância significativa. E então esse Projeto de Lei gente, ele vai ser uma base
para que políticas públicas possam ser criadas em apoio à agricultura familiar. A agricultura
familiar à gente sabe hoje que é responsável por maior parte de produção do nosso
Município, e nosso Município tem na agricultura familiar grande locomotiva e quem representa
a agricultura no nosso Município na sua maioria é os agricultores familiares, então essa Lei
era um sonho meu que esta indo entrando em prática dentro das suas limitações é claro. Eu
acho que subsidiar a produção agrícola hoje é de suma importância! Hoje nós sabemos das
dificuldades que o agricultor tem para produzir né? Dificuldades com as questões e condições
técnicas, dificuldades com as questões dos insumos que hoje são caríssimos, da falta de
água, uma série de coisas hoje o custo de produção muito alto. Então o poder público em
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minha opinião e tenho convicção disso, o poder público tem que fazer parte desse processo
de produção para alavancar o Município nesse aspecto. Eu também queria colocar que
caberá ao Poder Executivo implementar essa Lei, criando novas formas e condições para que
possa implementar as Leis e até as vezes fazer emendas. Seria emenda Doutor Cláudio?
Seriam emendas? O Executivo poderia fazer emendas dentro desta Lei? Não né? Mas ele
pode implementa-la né? No futuro ela pode ser implementada pelo Executivo? Acrescentada
eu digo, acrescentar novas coisas a esta Lei? Aprimorar esta é a palavra, obrigado! Para que
possa ser implementada como eu dizia anteriormente. Temos que criar condições que
permitam evoluções nas técnicas agrícolas. Os produtores sozinhos sem auxílio,
praticamente nenhum dos órgãos públicos conseguiram chegar a esse patamar de
desenvolvimento que a gente tem hoje. Hoje comparado há alguns anos atrás o agricultor de
São Roque do Canaã e dos Municípios vizinhos avançaram. Avançaram, más sozinhos sem
auxílio de ninguém! Sem auxílio praticamente e não vou dizer que zero (0), teve algum auxílio
sim, não vou ser leviano a esse ponto. Más as comissões que foram levadas até ele foram
pequenas. E isso eu falo e não vou entrar no mérito de dizer que os profissionais do
INCAPER ou da Prefeitura foram responsáveis, que eles estão em uma estrutura que às
vezes não atende as necessidades desses profissionais também. Más, acredito que se esses
profissionais tivessem se empenhado mais e tivessem condições melhor de trabalho,
desculpem o termo empenhado, que às vezes ele até tem vontade más não pode fazer
porque não tem condições. Eu acredito que o produtor hoje estaria em um novo patamar de
desenvolvimento, novo patamar de produção. Tenho certeza que com o apoio do poder
público e das entidades que representam podem fazer que os produtores avançarem ainda
mais. Então essa Lei vai ao intuito de favorecer a agricultura familiar e espero que seja
aprovada e sancionada pelo Executivo. Eu gostaria de tocar em outro assunto Presidente! A
Lei que essa casa aprovou a proposta do Senhor que trata das vagas para idosos e
deficientes no atendimento de saúde. Eu gostaria que encaminhasse e cobrasse que ela seja
efetivamente colocada em prática, porque hoje eu recebo várias reclamações que as pessoas
idosas estão chegando no Posto de Saúde e ficando sem atendimento. Então como foi criada
a Lei nada mais justo que coloca-la em prática e seja aproveitada certo? E eu queria também
dizer aos funcionários públicos municipais que eu tive uma conversa a semana passada com
o Secretário Genésio Barcelos; conversei com o setor de finanças e eles me deram um prazo
até julho onde vão apresentar uma proposta de reajuste. Uma proposta de reajuste salarial
para este ano e dos anos vindouros, certo? Ai eu gostaria de pedir ao funcionalismo que
tenham a paciência para aguardar até julho e vamos ver qual vai ser a posição da
administração quanto a isso. Retroativo, retroativo, ele me garantiu isso. Que vai ser
retroativo! Então vamos ter a paciência até julho e em julho a gente volta a conversar sobre
isso, falta um mês e meio e a gente volta a tocar no assunto. Eu não poderia esquecer
também do que o Genésio trouxe aquele dia aqui que foi a questão de tornar patrimônio de
interesse público as caixas secas e barragens. Eu acho que esta Lei também vai de encontro,
“declaração de utilidade pública né?” desculpe; desculpe a minha expressão! Eu acho que
essa Lei vai de encontro a isso também, e a gente pode trabalhar em conjunto nesse sentido
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tá? Boa noite a todos! Dando continuidade aos trabalhos a Presidência manteve a palavra
franqueada aos Senhores Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, Mesa
Diretora, colegas Vereadores, Senhores e Senhoras aqui presentes, Secretários Municipais.
Quero cumprimentar também o parceiro e colega Diretor da Faculdade Castelo Branco
Luciano que se faz presente e muito nos honra em tê-lo aqui. Quero dizer que hoje também o
Senhor aqui eu vi foi publicado um convênio que tem lá com a faculdade, questão de estágio
eu acho, então é de fundamental importância essa parceria que o Município tem com a
Faculdade Castelo Branco. Eu sempre digo que a educação e sou prova disso e sou um
batalhador que a educação como diz um grande “a educação não muda o mundo ele muda as
pessoas” e as pessoas por sua vez que vão mudar o mundo. Nós investindo em educação
nós estamos investindo em qualidade de vida. Então a gente agradece Luciano por esta
parceria que vocês sempre têm para com o Município de São Roque do Canaã. Você sabe do
que eu estou dizendo. Então a gente fica grato por esta parceria e que ela fique por muitos e
muitos anos. Colega Gabriel falou da questão do seu Projeto e é de fundamental importância
Gabriel! Está começando e precisando de algumas questões como você disse más o
importante é que está iniciando! O importante que ele venha iniciar e os produtores começam,
a saber, desse Projeto da questão da agricultura agro orgânica, desculpa! Agricultura
orgânica e essa questão da agricultura familiar. Nosso Município é um Município totalmente
agricultura familiar! Nós temos que valorizar isso daí. Igual foi falado também de uma
indicação, de um requerimento que tem aqui, amanhã acho que nós temos que ir a Vitória, eu
juntamente de alguns Vereadores e vamos ver se nós levamos esse requerimento do DR em
mãos Vereador Léo e Vereador Fabiano. O escoamento da produção não adianta a gente
estar investindo lá se nós não temos estrada e não podemos fazer o escoamento. E então
nós temos o caminho do campo e nós pedimos terça-feira passada aos representantes do
Governo do Estado que aqui estavam agora saímos com outro requerimento que dê
continuidade aquele asfalto lá naquela região Tancredo até lá em Itaçú. Então é de
fundamental importância o Governo do Estado que nem o Gabriel falou os órgãos, as
entidades tanto municipal como estadual também fazer a parte dele para que o produtor
tenha um pouco de qualidade de vida lá na roça. Nós temos o produtor Vereador cacau que
você sabe disso da dificuldade que o homem do campo esta passando. Se nós aqui nessa
Casa de Leis juntamente com o Executivo não fizermos a nossa parte para tentar fazer algo
pra vocês ficarem lá a situação é difícil! Então é louvável sim Gabriel o seu Projeto de Lei!
Começando pequeno, más ao mesmo tempo o produtor começa alavancar o Município eu
tenho certeza que vai dar essas condições para que desenvolva essa agricultura familiar de
modo especial a agricultura orgânica. Quero falar também da questão do Projeto de Lei que
está aqui hoje que institui as diretrizes orçamentárias é muito importante nobre Vereadores
nós termos uma análise cautelosa nessas diretrizes. Essas diretrizes vão ser as metas para
estar elaborando o plano plurianual não é doutor? O orçamento desculpa! O orçamento
plurianual. Anual e depois a gente faz a questão do, então essas metas que vão ser
discutidas ali que a gente vai olhar é de fundamental importância para o desenvolvimento de
todas as metas de todas as Secretarias tanto a educação e saúde. Então é de total
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importância! Então é isso, é dizer que o papel do Vereador é isso! É estar aqui fazendo
indicações, mas essas indicações tem que ser executadas. Não adianta nada nós fazer como
eu sempre digo um montante de indicações e as indicações não atender as Comunidades
que nos procuram. Boa noite a todos! A Presidência continuou mantendo franqueada a
palavra aos Senhores Vereadores. A Presidência observou ao Vereador Gabriel acerca dos
atendimentos referente aos idosos que brevemente estará funcionando de forma efetiva e
que uma ampla divulgação deverá ser feita para que os mesmos possam marcar via telefone.
A Presidência informou sobre a viagem que fez juntamente com o Prefeito Municipal à
Brasília na marcha em defesa dos municípios e que houve uma estimativa de oito (8) mil
pessoas participando daquele momento que contava com a participação dos Municípios
Brasileiros e também representantes dos Municípios de vários Países como Flórida, Estados
Unidos, México, Uruguai, Equador, Chile, Bolívia. A Presidência disse que aproveitando a
ocasião em Brasília houve uma reunião com as participações da Senadora Rose de Freitas,
Senador Ricardo Ferraço e do Deputado Federal Lélo Coimbra juntamente com todos que na
ocasião representavam o Estado do Espírito Santo sendo de total êxito este momento. A
Presidência ressaltou ainda sobre o pronunciamento feito pelo Presidente da República no
evento e as expectativas que o mesmo abriu ao assinar alguns convênios para beneficiar os
Municípios gerando uma esperança de melhorias na economia. Ressaltou ainda que o
Presidente e o Vice-Presidente do Congresso, o Presidente do Senado e praticamente todos
os Ministros se faziam presentes no evento ora citado. A Presidência pontuou alguns
momentos de relevância que aconteceram durante os dias que o evento foi realizado e
destacou o momento em que houve as manifestações gerando um clima de desordem em
desfavor ao Presidente da República gerando uma série de dúvidas em relação ao futuro do
nosso País. A Presidência observou que no evento foi destacado que todos os Prefeitos
cobraram que em nosso País existem trezentos e noventa (390) programas sociais, alguns
com maior relevância para atender as demandas e estas encontram dificuldades devido à
baixa arrecadação dos Municípios para manter os mesmos. Disse ainda que é lamentável a
situação da merenda escolar devido à porcentagem exigida pela obrigatoriedade da Lei e os
Municípios precisam fazer e assim atrasando outras demandas que o Município necessita. A
Presidência falou ainda sobre o quantitativo da prestação de contas do nosso Município no
ano passado da área da educação foi de vinte e cinco (25) por cento obrigatório, e saúde
quinze (15) por cento, sendo que diante da realidade no nosso Município a saúde atinge
cerca de trinta (30) por cento da nossa receita e previu para este ano de dois mil e dezessete
(2017) ser pior a situação, por não ter certeza se o Município poderá manter a estimativa do
orçamento com a crise que estamos atravessando e todos os fatos reais no nosso País. A
Presidência disse ainda que é muito lamentável saber que o evento terminou sem muitas
expectativas e percebia-se um semblante de preocupação em cada participante e disse que
todos devem caminhar com muita segurança em cada decisão que precisar ser tomada. A
Presidência disse que é muito preocupante a situação da crise hídrica e as dificuldades dos
produtores do nosso Município cuja maior fonte de renda é a agricultura e diante destes fatos
devemos ter fé e esperança em poder estar encontrando caminhos melhores para combater a
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corrupção que se alastrou em nosso País. Disse ainda que todos juntos devemos procurar as
nossas necessidades para soluciona-las, mas sabendo que algumas são de prioridade e que
as indicações propostas pelos Vereadores são importantes, mas que às vezes geram algum
tipo de desconforto por não conseguir fazer de acordo com o desejo de cada um e diante
desta situação reforçou que a parceria é muito importante para saber as reais necessidades
para que ninguém seja responsabilizado por situações que possam surgir eventualmente. A
Presidência ressaltou ter uma boa noticia para a Comunidade do Sitio Recreio, que já está
entrando em processo licitatório o saneamento de algumas Ruas do referido Bairro para
posteriormente pavimenta-las e dessa forma continuar buscando os recursos juntamente com
os Governos Federal e Estadual para dar continuidade nestas obras. A Presidência falou
ainda sobre o veto do ISS sobre cartões de crédito que hoje praticamente todos são
centralizados em São Paulo, Rio de Janeiro e outros Estados, dessa forma hoje o usuário
compram aqui e o ISS é deles. Desta forma o Presidente vetou, pois os parlamentarem
jogaram o Projeto cuja proposta seria ao usar o cartão de crédito no Município o ISS ficar no
mesmo Município. Como exemplo a Presidência disse que um Município como o nosso, o ISS
poderia gerar uma receita de aproximadamente duzentos (200) mil reais a mais por mês,
sendo assim a importância dos nossos parlamentares derrubarem o veto para favorecer
nossos Municípios com esses recursos. Na sequência a Presidência informou que na próxima
terça-feira dia trinta (30) não haverá Sessão Ordinária por ser a quinta semana conforme o
Regimento Interno da Câmara, mas que será realizado nesta data uma formação sobre
oratória e dicção promovida pela Fundação Ulisses Guimarães com horário inicial as dezoito
(18) horas e previsão de duas horas de duração, o convite é extensivo a quem desejar
participar com incentivo maior aos Vereadores pela proposta já anunciada. A Presidência
ressaltou ainda que na segunda-feira dia cinco (5) de Junho, dia mundial do meio ambiente,
será promovida uma Sessão Solene para homenagear algumas pessoas que de alguma
forma contribuem ou contribuíram para a preservação do meio ambiente que neste ano foi até
inserido como tema da Campanha da Fraternidade. Sendo assim, após o termino da Sessão
de hoje os Vereadores são convidados a permanecerem no Plenário para juntamente com os
organizadores traçarem algumas estratégias e encaminhamentos para a realização do
evento. 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.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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