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ATA DA DÉCIMA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 06 DE JUNHO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos seis dias do mês de junho 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 sétima 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 Vereadora Olga Maria 
Dala Barba Simonelli para efetuar a leitura de um trecho bíblico invocando a proteção de 
Deus e na sequência convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Vice-Prefeito Municipal 
Senhor Adilson Braz Broseghini e também o Secretário Municipal de Meio Ambiente André 
Barcellos. 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 
vinte e três 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 06 de junho de 2017; Indicação 
nº 046/2017, 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 de sua 
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos  a 
reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município de São Roque 
do Canaã; Indicação nº 047/2017, 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 instalação de 
torre de telefonia móvel e internet 3G no Distrito de Santa Júlia, neste Município;  Indicação 
nº 048/2017, de autoria do Vereador, Gilmar Meirelles, INDICA ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos  melhorias na iluminação Pública  da Rua Ildefonso Roldi, no 
bairro São Roquinho; Indicação nº 049/2017, de autoria do Vereador, Gilmar Meirelles, 
INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por 
intermédio de sua Secretaria Municipal de Administração e Finanças o aumento do prazo de 
Licença Maternidade das Servidoras Públicas do Município de São Roque do Canaã em 
mais de 60 (sessenta) dias; Indicação nº 050/2017, de autoria dos Vereadores, Miguel 
Djalma Salvalaio, Geraldo Singer, Renato Angelo Gastaldi, Fabiano Margon, Claudecir 
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Strelow, Leonardo Casotti Peroni, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 
São Roque do Canaã, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
e da Secretaria Municipal de Educação: a construção de uma Creche no Distrito de São 
Jacinto; Indicação nº 051/2017, de autoria do Vereador, Gilmar Meirelles, INDICA ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças a Criação da Casa dos Conselhos 
Municipais; Requerimento nº 013/2017, 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 ao diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo 
(DER-ES), Sr. Enio Bergoli da Costa, as seguintes solicitações: A Construção de abrigos 
para passageiros com bancos e coberturas nos pontos de parada para embarque e 
desembarque de passageiros do sistema intermunicipal de transporte coletivo na Rodovia 
armando Martinelli – trecho: Santa Teresa/São Roque do Canaã/Colatina; OFÍCIO Nº 
142/2017 SME/SRC; Solicita a Vossa Excelência autorização para utilizar a sala das 
Sessões da Câmara Municipal para as reuniões mensais do Conselho Municipal de 
Educação e do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação – CACS- FUNDEB, nos horários de 7:30 às 9:00 e 9:00 às 10:30, 
respectivamente, conforme os dias abaixo indicados: 09 de junho de 2017, 14 de julho de 
2017, 18 de agosto de 2017, 15 de setembro de 2017, 20 de outubro de 2017, 10 de 
novembro de 2017, 08 de dezembro de 2017. Após a leitura do expediente, a Presidência 
submeteu à discussão o Requerimento nº 013/2017. Vereador Gilmar Meireles: Senhor 
Presidente, Mesa Diretora, Senhores colegas Vereadores, Vereadora, Secretários aqui 
presentes. Quero cumprimentar nosso Vice-Prefeito também que se faz aqui presente, 
deseja-lo feliz aniversário que hoje é seu aniversário né? Depois nós vamos tomar cerveja 
né? Então meus parabéns! Com relação ao meu Requerimento ao DR, ao Diretor do DR 
Senhor Enio Bergoli, estamos solicitando abrigos de ônibus nessa rodovia aqui de Santa 
Teresa a São Roque onde a gente vê que as condições quando tá chovendo, ou seja, sol e 
chuva passageiros ali fica exposto a isso. Então eu tive uma primeira conversa com o dono 
da empresa Viação São Roque João Galon, ele falou assim que existe uma probabilidade 
enorme dessa parceria entre o DR e eles de estar fazendo esses abrigos adequados. Nós 
temos a nossa rodoviária que vai ta inaugurando recente, nada mais justo, nada mais digno, 
de passageiro que ali usufrui desse transporte. Vamos conversar também com a Lírio dos 
Valle para que teja um local né? Um abrigo, chama de baia onde fica a população, vão ta 
pegando esses ônibus, então esse Requerimento de nossa autoria, assinado por todos os 
demais colegas Vereador tem esse intuito. Após o manifesto do Vereador citado acima, a 
Presidência submeteu o Requerimento Nº 013/2017 em votação sendo aprovado por 
unanimidade. Dando sequência aos trabalhos Legislativos a Presidência submeteu o Ofício 
de Nº 142/2017 da SME à discussão e posterior votação sendo aprovado por unanimidade. 
Havendo Orador inscrito para fazer uso da Tribuna Livre na forma regimental a Presidência 
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convidou o Senhor Adeuzir Burgarelli Ferreira, assunto melhorias no Posto de Saúde. Boa 
noite Senhor Presidente, em nome da Mesa e demais Vereadores a população que se faz 
presente, Secretários e o Vice-Prefeito que está aí. Antes de falar da melhoria, queria fazer 
uma correção Senhor Presidente que nessa Casa de Leis sempre foi tido que a pessoa teria 
que se inscrever para poder dar a resposta as pessoas. Eu fui injustiçado a última vez que 
eu tive aqui que eu me inscrevi pra perguntar ao Senhor umas perguntas, o Senhor abriu 
mão a um funcionário da Casa para me dar a resposta. Se a Lei diga que o cara tem que se 
inscrever, então ele teria que se inscrever pra me dar a resposta na Sessão seguinte, o 
Senhor foi injusto comigo! Abri a mão dele me dar a resposta que a resposta foi feita a 
vocês e não ao funcionário da Casa e isso me deixou muito triste. O Senhor abriu a mão 
para o Patrick me dar a resposta, então isso não é coisa pra se fazer com o cidadão! Se a 
Lei é bem clara que tem que se inscrever não se importa se é funcionário ou não! Que aqui 
é aberto aos Vereadores que não precisa se inscrever. Neste momento o Orador foi 
interrompido pela Presidência acerca do assunto inscrito e o mesmo não estava condizendo 
com o pronunciamento feito naquele momento. E o orador assim se pronunciou: Então tá 
bom, meu momento é dez (10) minutos e falta oito (8) ainda! Então por isso que eu falo com 
o Senhor, é uma indignação que eu falo pro Senhor né? E agora vamos pra melhoria dos 
posto. Que eu vim aqui pedi a vocês né? Que converse com o Secretário de Saúde e os 
Senhores Vereadores pra fazer uma melhoria na área de onde o pessoal fica pra ser 
atendido não tem um ventilador, não tem uma ventilação, não tem nada no pronto 
atendimento, aonde fica todo mundo ai né? Junto, não tem uma ventilação, não tem nada 
né? Isso é um descaso com a população! E já faz esse descaso com a população desde 
quando viemos aqui reclamar, eu de uma funcionária que me atendeu mal. Hoje eu tive no 
posto e o funcionário continua lá, né? Se reclamação aqui não ta funcionando, então, a 
minha maneira é fazer o seguinte, é juntar o povo e ir pra rua cobrar. Porque na hora de 
vocês passar na casa da gente, vocês saber pedir o voto, então vamos fazer também por 
merecer a confiança que o povo depositou em vocês. E no P.A, o Pronto Atendimento a 
melhoria seria onde fica o funcionário que atende a pessoa que chega. A pessoa fica 
sentada atrás de uma mesa na frente de um computador adisposta sendo vista por qualquer 
um que chegar ai, né? Então vão vê se dá pra fazer uma melhoria, né? Mudar ele de lugar 
ou fazer uma proteção pra ele ter segurança, porque ali não há segurança. Porque eu falo 
uma coisa pra vocês que na administração passada eu tive um problema que eu nem agredi 
o cara e fui acusado de agredir o atendente. Então pra isso não voltar a acontecer, então 
porque não fazer uma melhoria ali? Botar uma proteção, segurança a quem tá ali ao 
trabalho, né? Muitas vezes você chega ai e o cara tá lá pra dentro, o local de trabalho dele é 
aqui na porta. Ele tem que tá ai atrás da mesa pra atender, muitas vezes ele tá lá pra dentro 
por causa de falta de segurança. Então essas melhorias seriam muito bom para os 
funcionalismo do posto e da população que ia se sentir muito mais melhor. E também 
apesar dessas cobranças de melhoria, queria agradecer o Vice-Prefeito que ele, 
conversando com ele esses dias ele falou comigo que hoje nós temos em São Roque raio x 
a trinta (30) reais para a população. Isso quer dizer que são o que? Um avanço! Que é uma 
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pessoa que está correndo atrás de alguma coisa. Então através disso aí Senhor Vice-
Prefeito, eu já falei com algumas pessoas, né? Então agradecer ao Senhor, né? Que o 
Senhor conseguiu esse convênio para a população. Então ai fica minha indignação sobre o 
começo da fala com o Senhor Presidente que eu não aceito que foi comigo e a melhoria no 
Posto de Saúde onde as pessoas vai se sentir muito bem, mais melhor. E de novo vou falar, 
a pessoa que me atendeu mal, fez eu gastar do meu bolso continua no mesmo local. 
Falaram que iam resolver, até ontem não resolveram, talvez resolve hoje! Meu boa noite e 
muito obrigado! A Presidência ressaltou ao orador que sobre a reclamação do funcionário foi 
orientado para que o mesmo deveria procurar o Secretário de Saúde para dar ciência da 
situação, e sobre a questão de ceder a palavra nada é feito sem o respaldo e amparo do 
Regimento Interno da Câmara, e também a importância sobre as buscas por melhorias que 
o mesmo sempre faz, más como já foi dito em outras ocasiões também é importante estar 
levando as demandas diretamente para os Secretários Municipais. Disse ainda que o 
Secretário de Saúde deve apresentar em uma ocasião que o P.A tem cerca de cinco mil 
setecentos e vinte e seis (5.726) atendimentos numa média de quarenta (40) consultas ou 
atendimentos diários, más que em uma próxima ocasião o Secretário estará repassando 
estas informações. Em seguida a Presidência franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, quero 
cumprimentar mais uma vez os nossos colegas Vereadores, Vereadora e secretários aqui 
presentes e nosso Vice-Prefeito, Senhores e Senhoras meu boa noite, mais uma vez! 
Quero, gosto sempre de falar das minhas indicações. Como eu sempre digo as indicações é 
reivindicação da sociedade que nos procura, nós somos representantes deles, então a 
gente vem aqui pra justificar o motivo pelo qual fizemos cada indicação. A primeira 
indicação, na realidade a indicação da licença maternidade de prorrogação de mais 
sessenta (60) dias ao invés de quatro (4) meses passar pra seis (6) eu tinha até feito um 
Projeto de Lei! Projeto de lei tá na Procuradoria, mas a gente vê que há 
constitucionalidades. A gente vê que não pode, esse Projeto de Lei não podia sair do 
Legislativo, que tem que vir do Executivo porque onera custo. Então a gente propôs a 
indicação, tá solicitando ao Executivo, né? Que revê, vê essa questão aí de fazer essa 
prorrogação, que foi comprovado pela Federação, pela Federação de pediatria aonde foi 
comprovado que a criança mais sessenta (60) dias ficando com a mãe, não só a questão de 
amamentação más tem todas outras questão que favorece ao seu desenvolvimento. Então a 
gente pede que o Executivo vê com carinho, e eu falo com todas as funcionárias mulheres 
da rede pública municipal que também nos procurem pra ver como que tá o andamento 
dessa indicação. O Projeto está prontinho aqui na Casa de Leis, se o Executivo quiser pegar 
pra apreciar, pra poder ver as viabilidades se realmente existe essa necessidade em cima 
disso tudo, né? Nós temos o Vereador Gabriel aqui também que pode tá falando um pouco 
dessa viabilidade dessa questão benéfica que tem para as mães. Então é ao invés de 
quatro (4) passar pra seis (6) meses. O Governo do Estado todas, todo tanto efetiva como 
comissionada como contratada já tem essa Lei que elas são beneficiadas com seis (6) 
meses, Prefeitura de Colatina, tem enis Prefeituras no Estado que já aderiram a esse 
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Projeto de ao invés de quatro (4) meses, seis (6) meses. A outra indicação que eu faço é a 
indicação para criação da Casa dos Conselhos. Sabemos que o Município tem uma 
infinidade de Conselhos. Cada Secretária tem um Conselho para desenvolver suas 
atividades, muitas das coisas, muitas das políticas daquelas Secretárias elas só podem ser 
concretizadas uma vez que passou pelos Conselhos. E hoje o Município de São Roque não 
tem uma sala específica para os Conselhos se reunir. Vemos aqui agora um Requerimento 
onde a Secretaria de Educação solicita essa Plenária para quê? Pra fazer uma reunião! Na 
discussão vocês observaram que eu nem utilizei a discussão. Que como vocês sabem aqui 
é o meu espaço de trabalhar todos os dias, más eu faço parte desse dois Conselhos, então 
como eu já faço parte eu já vou estar aqui. Se eu não fizesse parte eu ia, na discussão eu ia 
dizer. Porque esses dias, aproximadamente dez (10) dias de reunião que vai ter aqui, o 
Vereador Gilmar não vai poder tá aqui! Claro que tem umas dependências ali que eu posso 
estar utilizando, más ali tem as dependências que tem os outros colegas que tá lá comigo. 
Na quarta-feira por exemplo quando tá cedida aqui pra Polícia Civil, claro eu tô lá junto com 
os colegas, mas muita das vezes quando chega alguém que quer falar individualmente com 
o Vereador Gilmar, eu tenho que pedir aos nobres colegas pra se retirar. Isso se torna 
constrangedor, vocês concordam comigo? É constrangedor isso ai, então está na hora da 
nossa Casa de Leis, da gente trabalhar Senhor Presidente de nós buscar, nós termos nosso 
espaçozinho, o cantinho do Vereador tá ali e atender o cidadão. Então esse Requerimento 
eu não questionei eu não falei nada foi justamente por causa disso, que eu vou estar aqui 
participando desses dois Conselhos. Então essa criação da sala dos Conselhos é pra isso, 
pra ter uma sala estruturada para cada Conselho chegar lá e tiver uma reunião já ir e tá 
fazendo a sua reunião lá! Muito dos Municípios já tem a sala dos Conselhos equipada, tem 
um funcionário específico só pra acompanhar a vigência de todos os Conselhos. Porque os 
Conselhos são de fundamental importância para o desenvolvimento das Políticas Públicas 
dentro do Município. Então essa é uma outra indicação que a gente pede ao Executivo que 
olhem com carinho, que tem fundamento, que é benéfico, vai onerar e vai diminuir muito 
custo e vai dar uma estrutura prontinha pra não ter esse problema da Secretária utilizar sala 
aqui e ali. Fiz outro Requerimento também que nem eu falei aqui que foi votado, foi colocado 
em discussão com relação aos abrigos. Quem de vocês não já ficou num ponto do ônibus? 
Num momento de chuva? Não tem onde você tá ali, sol quente, familiares de vocês, as 
empresas estão ali! Elas estão usufruindo nesse percurso aqui. Mas eles não fizeram nada 
ainda de abrigo, nada de estrutura para a população ali ficar. É um direito nosso! O cidadão 
tem direito. O mesmo jeito que eles tem o direito de vim recolher os recursos através das 
passagens eles tem direito também de fazer infraestrutura adequada para o cidadão que ali 
espera o ônibus. Então o DR tem responsabilidade, as concessoras que tem aqui que é a 
Viação São Roque, Viação Lírio dos Vales eles também tem a corresponsabilidade com 
isso, de proporcionar um atendimento de qualidade que é os abrigos. E tem uma outra 
indicação também, só voltando tem uma indicação feita pelos nobres colegas que é 
indicando a torre de telefonia móvel pra aquela região de Santa Julia. Todo Requerimento, 
toda indicação que eu faço destinado ao Governo do Estado eu procuro sempre colocar o 
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nome de todos os Vereadores e aí o Governo do Estado vê que tem uma união nessa Casa. 
Eu observei na indicação lá não constava o nome de três Vereadores. Não tô dizendo, não 
faço questão, só que pode haver uma contradição com o Governo do Estado, vai dizer 
assim: Gente cadê os Vereador que esteve aqui recentemente no lançamento do Projeto de 
telefonia móvel Vereador Olga, Vereadora Fabiano, o Vice-Prefeito estava também, o 
Vice-Prefeito, eu estive lá conversando tanto com o Vice-Governador que era então o 
Governador em exercício como o Secretário de Agricultura. Aí chega um Requerimento lá 
solicitando uma indicação com uma localidade e não vê o nome de três Vereador. Essa 
Casa de Leis ela se refere a nove Vereador, eu sei que existe uma diferença de indicação e 
Requerimentos, não to aqui dizendo, não tô obrigando ninguém a colocar só estou dizendo 
que pode houver um mal entendimento por parte do Governo do Estado. Existe uma 
desunião na Casa de Leis e sei que nós não temos, nós somos nove (9) Vereadores, nós 
temos um propósito em comum, é trabalhar para a população do Município de São Roque 
do Canaã, claro que tem as indicações individuais, ai sim! Mas toda vez, é até uma 
sugestão Senhor Presidente toda vez que a gente fizer indicação e Requerimentos 
destinados ao Governo do Estado vamos priorizar e colocar o nome dos nove (9) que aí dá 
mais valor, da mais união, o Governo vai ver que nesta Casa de Leis todos estão de acordo 
com este pedido. Meu boa noite a todos! Na sequência a Presidência manteve franqueada a 
palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! 
Boa noite Senhor Presidente, Vice-Presidente, Senhores Vereadores, população aqui 
presente, Secretários, Vice-Prefeito, parabéns vice pelo aniversário! Queria pontuar a 
indicação do Gilmar a respeito da ampliação da licença maternidade, da importância que 
isso tem, até o Adilson Vice-Prefeito me disse que quando foi Vereador também fez uma 
indicação nesse sentido, parabenizar ele. Dizer que é importante porque o Ministério da 
Saúde preconiza que o aleitamento materno seja de forma exclusiva durante seis (6) meses. 
Então uma contradição você ter uma licença maternidade apenas de quatro (4) meses 
sendo que você vai ter que amamentar durante seis (6). Onde vai ter um espaço pra esta 
mãe estar amamentando, em que tempo essa mãe vai estar amamentando de forma 
exclusiva, se ela não tem esse tempo! Certo? Se ela vai tá trabalhando depois dos quatro 
(4) em quatro mês. Então eu acho, quero parabenizar o Gilmar por essa iniciativa. Certo? O 
segundo ponto que eu queria dizer é que na semana retrasada foi colocado em apreciação e 
encaminhado as Comissões a questão da LDO a Lei das Diretrizes Orçamentárias, está na 
Comissão de Finanças e hoje na minha, eu acreditava que hoje era o último dia de fazer as 
emendas, as emendas da LDO. Certo? Eu reuni com o Gilmar e Olga e chegamos a 
conclusão que deveria ser alterada um artigo daquela LDO. Porém o Jurídico disse que o 
tempo tinha expirado. Na minha opinião, no meu entendimento do tempo seria de dez (10) 
dias uteis a partir da publicação, que foi dia vinte e três (23) contaria dia vinte e quatro (24) 
que é impossível que no dia vinte e três (23) quando você encaminha para as Comissões, 
você encaminha e já vai lá e faz uma emenda. Não, o prazo de um outro dia de fazer isso! 
Eu acho que é o mais lógico, né? Más foi cerceado esse meu direito, né? Quero questionar 
aqui o seguinte, por isso que no início da Sessão eu pedi a LDO original e quem tava aqui 
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presente viu. Na LDO original não tem ata de reunião de Comissão, não tem a data em que 
a Comissão se reuniu e as assinaturas dos membros. Então creio eu que também não tem 
parecer ali, porque nada foi discutido. Se nada foi discutido não tem nada de concreto! Se 
não tem nada de concreto meus amigos, vai ter que adiar isso. Eu não aceito, eu não aceito 
de forma alguma tá, apreciar em Plenário essa questão sem a devida avaliação das 
Comissões. Viu Senhor Presidente? Eu quero exigir! Eu entendo que em mandatos 
anteriores era praxe do Jurídico pegar, avaliar e encaminhar daquela forma, só que os 
tempos são outros. Aqui eu quero fazer, quando for da minha Comissão eu quero fazer 
parte e quero que me convoque e convoque os outros Vereadores, tá? E isso não é pedir 
nada de mais, correto? Então eu quero que faça isso. Porque nesse artigo número vinte (20) 
sua população, nesse artigo número vinte (20) sabe o que trata dele? É um cheque em 
branco de quarenta (40) por cento de aditivo pro Executivo. Aí alegaram “há mais porque na 
época dos outros Prefeitos também fazia isso”, eu não tenho nada a ver com isso! Eu não 
era Vereador entendeu? E eu não tô aqui pra dar cheque em branco pra ninguém! Correto? 
Então eu exijo meu direito, eu exijo meu direito de fazer uma emenda em que altere o artigo 
vinte (20) da Lei zero dezoito (018) de dois mil e dezessete (2017). Eu quero que isso seja 
registrado em ata, que fique em ata aí. Não quero sair sem o meu direito de atuar como 
Vereador nessa Casa, tá? Então minhas palavras são essas hoje tá! E vocês todos que 
estão aqui me vendo, eu não estou fazendo no escuro não! Não tô usando corredor 
embolorado, frio, na escuridão não! Tá as claras, as vistas de vocês sob o olhar de vocês, 
da população que está aqui dos outros Vereadores, tá tudo olhando, não to fazendo nada 
escondido, correto? Então quero exigir, reforçando quero exigir o direito de exercer minha 
função de Vereador tá? Boa noite! A Presidência esclareceu ao Vereador Gilmar Meireles 
acerca da indicação ao Governo do Estado que não procede, pois, o Legislativo não envia 
indicação ao mesmo e sim os Deputados. Ressaltou ainda ficar triste com as situações dos 
abrigos e que alguns foram feitos na administração dois mil e um a dois mil e quatro 
(2001/2004) quando o mesmo era Prefeito e fez com os recursos do Município e que a 
indicação será feita diretamente ao DR más sabe-se que este não demonstra interesse. A 
Presidência também ressaltou ao Vereador Gabriel Silvestre sobre a questão da 
suplementação, que na época em que o mesmo assumiu como Prefeito o orçamento da 
gestão anterior era de cinquenta (50) por cento de suplementação e que ao aprovarem o 
orçamento para o mandato do ano dois mil e um (2001) o mesmo tinha apenas cinco (5) por 
cento e mediante este fato, saber o que significa a Casa de Leis, e na época ao entregarem 
na equipe de transição, foi dito para o mesmo que em fevereiro o mesmo fecharia a 
Prefeitura pois eram cinco (5) Vereadores e deixaram apenas mil (1000) reais para o 
transporte escolar. Explicou ainda que o uso de má fé reflete nas ações, e na época para 
conseguir fazer o transporte escolar funcionar precisou reunir os pais de alunos juntamente 
com a Comunidade e assim aprovar o Projeto e após essa ação foi colocado quarenta (40) 
por cento para conseguir trabalhar. Disse ainda que o Regimento estabelece um prazo de 
dez (10) dias e que o Jurídico está disponível para os esclarecimentos que se fizerem 
necessários. Que sobre as Comissões Permanentes devem se reunir de fato e assumir os 
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compromissos, pois as Comissões existem para isso, más que diante do fato narrado pelo 
Vereador Gabriel o prazo já passou dos dez (10) dias conforme consta hoje o Regimento 
Interno da Câmara e este não especifica ser dez (10) dias uteis e sim dez (10) dias. Neste 
momento o Vereador Gabriel força Silvestre solicitou um aparte e assim se manifestou: A 
questão Senhor Presidente, ninguém aqui está com intenção de querer engessar a 
Prefeitura não! Mas, queremos transparência com o dinheiro público, queremos 
transparência com o dinheiro público! Como que a gente vai avaliar o que vai ser utilizado se 
não vai passar por aqui? É quarenta (40) por cento de aditivo, né? Não é isso de 
suplementação? Sem passar por esta Casa! Esta Casa onde os Vereadores foram eleitos 
pelo povo! Essa Casa onde todos aqui tiveram o aval da população! Então eu acho, não sei 
o que aconteceu na época do mandato do Senhor, nem em São Roque do Canaã eu residia, 
desculpa tá! Só que na minha opinião eu acho e é mais do que certo que as coisas 
caminhem desta forma. E até porque vocês têm a maioria na Casa! Então não tem problema 
nenhum sobre isso, só que tem que ser transparente! A questão tem que ser transparente! 
As coisas não podem ser feitas em corredores embolorados não! Tá! É o que eu tinha que 
falar de novo. Na sequência o Vereador Gilmar Meireles também solicitou um aparte e 
assim se pronunciou: Eu peço também a palavra do nobre colega Vereador. Tem ninguém 
aqui querendo fazer as coisas escondida! Quarenta (40) por cento de suplementação é 
muita coisa! Mas simplesmente vai passar por aqui! Se tiver alguma coisa que tem que 
fazer, que suplementar, é só passar por nós aqui, nós vamos passar e dar transparência pra 
população. É isso que nós queremos! E com relação a questão dos abrigos que o Senhor 
falou, não tem parceiros, isso foi lá atrás. O objetivo nosso é buscar! Nós estamos aqui pra 
olhar, não vão fazer? Mas nós vamos tentar! Eu quero tentar, se nós não conseguir nós 
vamos falar pra população “ó não deu! ”, mas eu tenho que tentar! Eu só vou saber se vai 
dar certo se eu tentar, se eu não tentar, vocês estão de acordo comigo? Tem que tentar, eu 
tenho que tentar colocar um abrigo, não tem? Vamos tentar exigir, é nosso direito? Então é 
isso! E Gabriel, endosso a sua fala, e pelo que a gente viu eu acho que nós estamos no 
prazo sim! Se não tiver a Procuradoria vai dar o parecer. Vi um processo aí e não tem nada 
de; eu faço parte da Comissão de Finanças, não houve uma convocação pra mim ainda 
assinar nada da Comissão. Estou aqui todo dia pessoal! “Há antigamente era diferente!” 
Não! Agora os Vereador tá aqui! Nós estamos aqui pra analisar o que vier! E a Comissão 
tem que nos convocar! Convocou, a gente vai dar o parecer, pronto! Boa noite! Dando 
continuidade à Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores Vereadores. 
Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: Quero cumprimentar o Presidente, a Mesa, 
todos os Vereadores e nosso Vice-Prefeito meus parabéns pelo seu aniversário, 
Secretários, funcionários e todos aqui presentes! Eu também estou de acordo com o Gilmar 
e o Gabriel, pra gente ter uma transparência, né? Então fica bem melhor a gente ter uma 
transparência, saber o que o nosso Município está precisando.  E também queria deixar aqui 
o meu agradecimento ao Secretário de Esporte que atendeu o meu indicação né? Pela 
quadra de São jacinto né? Quadra não, o campo né, de São Jacinto a manutenção. E 
também ao Secretário de Agricultura pela correção que ele deu nas estradas de ônibus né, 
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que eu pedi então ele me atendeu e eu deixo aqui o meu agradecimento, e uma boa noite a 
todos! A Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores Vereadores. A 
Presidência franqueou a palavra ao Vice-Prefeito Municipal Senhor Adilson Braz Broseghini 
e aproveitou para parabeniza-lo pela passagem do seu aniversário: Boa noite a todos! 
Quero cumprimentar o Presidente, a Mesa Diretora, os Vereadores presentes, o Secretário 
de Meio Ambiente, Chefe de Gabinete Leandro. Como já disseram que é meu aniversário eu 
tô feliz que o Gilmar falou que vai pagar um churrasco depois, né Gilmar? Então isso daí é 
muito bom depois pra nós tomar uma cerveja! Más gente eu não tava nem preparado, eu 
não iria parar na Sessão, eu quero agradecer Adeuzir pelas suas falas. A gente sabe que as 
vezes não é crítica e você vem reivindicar o que é bom pro Município. A gente quando 
reivindica as coisas que é bom pra população a gente tem que acolher e procurar atender 
na melhor forma possível. Então quando você disse nos raio x, nos exames, a gente teve 
em algumas outras oportunidades onde qualquer incidência né? De raio x, o Gabriel pode, 
sabe do que eu estou falando, era setenta (70), oitenta (80) até cem (100) reais. Hoje a 
gente com parceria e alguns amigos a gente conseguiu esses exames ai por trinta (30) reais 
pra São Roque e isso não é coligação de Vice-Prefeito, Prefeito e Vereador. Tá lá na 
Secretária na mão das meninas no agendamento pra tá atendendo toda a população né? 
Onde o sonho dos munícipes de São Roque é trazer um aparelho de raio x pra cá! Devido a 
algumas dificuldades encontradas no início a gente não conseguiu. O Prefeito não teve 
nenhuma condições de tá trazendo esse aparelho pra população de São Roque. Gilmar 
disse sobre o auxílio maternidade, pelo que eu observei Gilmar, O Gabriel até eu tava 
comentando com ele, eu não me recordo o ano, assim eu fiz uma indicação né! Naquela 
oportunidade a gente também não foi atendido. A gente quando chega aqui tem um anseio 
grande de querer resolver as coisas e eu passei aqui e já sei como funciona. Então te 
parabenizar pela indicação, é valido né? Só a gente sabe o que é, que tem esposa e tem 
filho sabe o que é ter um filho e a importância da mãe tá próxima dele. Então eu quero 
parabenizar, falar na verdade por todas as indicações, falar do dia que a gente foi em Vitória 
lá naquela, acho foi o lançamento né, da telefonia móvel. Foi bastante Vereadores, Gilmar, 
Olga, o Fabiano teve a oportunidade de ir comigo como teve também outros Vereadores, 
acho que o Leandro né? E mais Secretários, o Genésio, o Rubens, acho que o Miguel tava, 
né Miguel? Teve mais Vereadores lá prestigiando esse evento que na verdade eu acho que 
foi vinte (20) Deputados ou mais que fizeram essas indicações e tem aí uma chance muito 
grande de tá vindo pra São Roque. Então a gente na verdade não esconde, a gente tem um 
sonho de levar uma torre desta pra Agrovila, Santa Julia essa região ai onde o sinal ele é 
horrível. A gente sabe que hoje o celular é um aparelho onde a gente precisa pra trabalhar e 
funciona como um mecanismo de trabalho então é importante pra população essa 
conquista! O secretário de Meio Ambiente, quero parabenizar ontem pelo evento que você 
fez. Eu não pude ir, eu não tava em São Roque e pedi pra justificar. Eu quero parabenizar a 
importância do Meio Ambiente que é para as nossas vidas né? O Município! Então quero te 
parabenizar André, é uma dificuldade eu sei, eu acho que é uma das Secretarias talvez mais 
polemica, é o Meio Ambiente,  onde ainda a gente acha que o Meio Ambiente é só destruir e 
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não preservar. Então quero parabenizar o André pelo trabalho né, o evento que ele fez 
ontem, como eu disse eu não pude participar pois eu não estava na cidade, mas eu fiquei 
sabendo que foi muito bom. Parabéns pelo evento e obrigado pela presença de cada um de 
vocês e boa noite a todos! Obrigado Presidente! A Presidência parabenizou a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente no ato representada pelo Secretário André Barcelos, por todas 
ações propostas relacionadas as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente e o 
apelo extensivo que visa despertar nos empresários e autoridades toda questão acerca da 
crise hídrica além de outras demandas decorrentes ao tema e parabenizou também todos 
que se empenharam para a realização e o bom êxito da Sessão Solene, além da importante 
participação dos Vereadores que concordaram para a realização deste evento de suma 
importância para o Município. 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, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Renato 
Angelo Gastaldi. 

 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente. 
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