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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 27 DE JUNHO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos vinte e sete 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 nona 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 bem 
como os Secretários e Secretária da Prefeitura, o Ex-Vereador Leo Lani, o Prefeito Municipal e 
também saudou carinhosamente os demais representantes do Município de São Roque do 
Canaã, sejam todos bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou a Secretária Geral da 
Sessões Renata Raquel Boschetti para efetuar a leitura de um trecho Bíblico invocando a 
proteção de Deus e na sequência a Presidência solicitou ao Nobre Secretário que procedesse 
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 de junho 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 27 de junho de 2017; Projeto de Lei 
nº 018/2017, de autoria do Poder Executivo; dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2018 e dá outras providências. A Comissão Permanente de Finança e Orçamento 
opina pela aprovação da matéria, com a Emenda Modificada nº 001/2017; Emenda Modificativa 
nº 001/2017, modifica a redação do art. 20 do Projeto de Lei nº 018/2017;  Indicação nº 
056/2017, de autoria dos Vereadores, Renato Angelo Gastaldi, Geraldo Singer, Fabiano 
Margon, Claudecir Strelow, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma Salavalaio, indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, e ao Senhor Secretário 
Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Laser deste Município para a colocação de redes 
atrás dos gols e alambrado em volta da quadra na Comunidade de São Bento, neste Município 
de São Roque do Canaã, Na sequência a Presidência continuou os trabalhos e havendo 
oradores inscritos para fazer uso da Tribuna Livre na forma Regimental a Presidência passou a 
palavra ao inscrito, Senhor Carlos Alfredo Miliorelli, assunto: Criação do Sindicato: Boa noite a 
todos, boa noite Senhores e Senhoras! Excelentíssimos Vereadores e Excelentíssima 
Vereadora! Bom como a maioria aqui já sabe, eu sou funcionário público aqui de São Roque do 
Canaã. Exerço a minha função na área da saúde no P.A de São Roque do Canaã. E como 
todos os funcionários públicos aqui vem tendo uma queda muito grande de rendimento salarial 
a muitos anos, não temos nenhum aumento em cima do nosso salário, só reajustes e poucos 
ainda, temos na faixa ai de média cinquenta e nove (59), sessenta (60) por cento de 
defasagem no salário dos servidores públicos. A gente achou por direito se unir para 
fundarmos o sindicato aqui, o primeiro sindicato dos funcionários públicos aqui de São Roque 
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do Canaã. Dentre outras coisas também temos emendas para colocar na nossa pauta, muito 
mais outras coisas além de salário também, como equipamentos ineficientes a área de trabalho 
e enis (N) coisas. Então enfim para não criar mais delongas né? Viemos aqui anunciar a 
criação do sindicato dos servidores públicos de São Roque do Canaã, este mesmo que é 
filiado a CTB - Sindicato Federal. Desde já agradeço a atenção de todos e por hoje a gente 
está aqui para lutar para os servidores públicos de São Roque do Canaã! Dando continuidade 
aos Trabalhos Legislativos, a Presidência franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Na 
sequência a Presidência submeteu à deliberação do Plenário acerca da continuidade dos 
Trabalhos legislativos sem o intervalo regimental sendo concordado pelos Vereadores em sua 
totalidade, e prosseguindo os trabalhos foi solicitado pela Presidência à nova chamada dos 
Senhores Vereadores. Na sequência a Presidência submeteu à discussão a Emenda 
Modificativa Nº 001/2017, de autoria dos Vereadores Fabiano Margon e Gilmar Meireles, que 
modifica a redação do artigo vinte (20) do Projeto de Lei Nº 018/2017. Vereador Gabriel Força 
Silvestre: Boa noite a todos! Boa noite Senhores Vereadores, boa noite ao nobre Prefeito 
depois de seis (6) meses aparecendo aqui na Câmara. Primeiramente eu gostaria de dizer aos 
meus colegas Vereadores que o que me preocupa é a opinião pública! A opinião 
principalmente daqueles que vão no posto de saúde buscar remédios e não encontram! 
Aqueles que estão aguardando consulta médica e que não acham! Aqueles que procuram 
atendimento odontológico e não conseguem! Buscam exame e não conseguem! A todos que 
necessitam dos serviços básicos públicos e hoje não são atendidos. Opinião do resto para mim 
é secundária e não me abala! Peço aos Senhores que reflitam sobre isso, principalmente no 
dia de hoje! Hoje Senhor Presidente tem um bocadinho de coisas para a gente colocar aqui 
para discutir, tá? Eu vou começar agora. Na reunião ocorrida no dia dezesseis do doze de dois 
mil e dezesseis (16/12/2016), que tratou da aprovação do pagamento do piso do magistério, o 
Senhor seu Presidente, eu estava ali, o Gilmar estava ali também, o Senhor se manifestou 
dizendo que o Prefeito da época era culpado por estar botando a votação naquele período o 
mês de dezembro, certo? E iria inviabilizar a futura gestão, que o Prefeito deveria ter pago 
anteriormente, que a Prefeitura estava lotada de cargos comissionados e o Prefeito deveria ter 
demitido parcela dos cargos comissionados e priorizado o pagamento dos Professores. Lembra 
disso? Então pessoal e Vereadores, a atual administração em dois (2) meses e meio já possui 
cento e vinte e sete (127) cargos comissionados nomeados! Hoje após seis (6) meses possui 
cento e trinta e um (131) cargos comissionados! Lembro-me que nos discursos de campanha 
do Senhor Rubens Casotti e dos Vereadores também que compõem, alguns Vereadores que 
compõem a chapa, diziam que conseguiriam administrar com a metade dos cargos 
comissionados que hoje tem aqui. Disseram isso para mim! Ai vou recapitular um pouco, a 
administração passada, a anterior, após doze (12) anos de um mesmo grupo governando esse 
Município, o mesmo grupo político, Dim Roldi, Palmerindo Baratella, Marcos Guerra terminou 
com cento e vinte e nove (129) cargos comissionados. Sendo que vinte e dois (22) deles eram 
de funcionários efetivos em cargos de comissão. Hoje Senhor Presidente, Senhor Prefeito, 
Senhores Vereadores, dos cento e trinta e um (131) cargos comissionados apenas doze (12) 
funcionários comissionados são de carreira. Vou continuar aqui Senhor Presidente, mais um 

http://www.camarasrc.es.gov.br/
mailto:contato@camarasrc.es.gov.br


 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

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  

dado importante que houve na campanha. Era que a gestão tinha muito cargo comissionado 
ocupado por gente fora do Município. Tinha gente de fora, tava cheio de gente de fora aqui 
dentro! Concordo, tinha mesmo gente de fora! Más, disseram que iam fazer tudo diferente né! 
Porem senhores! Pois bem Senhores e Senhoras, hoje o Município conta com dezenove (19) 
pessoas de outro Município em cargo de confiança, recebendo salários, diga-se de passagem, 
bem altos, tá! Contradizendo mais uma vez todo o discurso da campanha. Parece que a 
campanha foi cheia só de discursos mesmo né? Hoje Senhor Presidente, já se passaram seis 
(6) meses e o piso salarial dos Professores, eu estou vendo um monte de Professores ai, que o 
reajuste deveria ser de sete ponto sessenta e quatro (7.64) por cento e que daria em reais dois 
mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos (2.298,80), para quarenta (40) horas 
semanais, ainda não foi pago. O reajuste do servidor não vou entrar no mérito, combinei com o 
setor financeiro e me prometeram que o mês que vem, vão vir aqui dar a resposta, mês de 
julho. Só que eu já adianto que eu não estou muito otimista com a resposta não, tá gente? 
Quem é funcionário efetivo ou contratado, quem não é comissionado, maioria que entrou é 
tudo comissionado né? Não estou muito otimista não tá? Vocês não acham Senhores 
Vereadores, público presente que está na hora de seguir as orientações que o Senhor 
Presidente fez lá no final do ano passado? De exonerar cargos comissionados para viabilizar o 
reajuste dos nossos Professores e dos servidores públicos municipais? Ou você acha que pau 
que dá em chico não dá em Francisco? É uma pergunta, depois o Senhor responde ela. 
Enquanto as administrações ao entorno Santa Teresa e Colatina encontraram a Prefeitura com 
cargo comissionado a ser mandado embora, gente contratada ser mandada embora, Prefeitura 
cheia de dívida, São Roque não achou assim não! São Roque pegou a Prefeitura e vou dizer 
os dados para Senhor. Porque eu gosto de dizer as coisas, mas baseado em dados reais. Eu 
fiquei a tarde toda ontem fazendo isso até a noite. Ainda mais vi algumas postagens no 
facebook falando que abaixar, que ia tirar as máscaras de algumas pessoas de alguns 
Vereadores aqui e não sei o que. Hoje então nós estamos aqui para desmascarar mesmo, 
quem quer que seja, tá! Tem muita gente para ser desmascarada aqui! A Prefeitura de São 
Roque do Canaã no final, no dia trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis (31/12/2016) 
demitiu todos os cento e vinte e nove (129) comissionados e todos os contratados pagando 
todos os seus direitos no dia vinte e três do doze (23/12) para que pudessem usar no natal. É 
dado que eu peguei! Além disso Senhor Presidente, Senhor Prefeito, foi deixado em caixa, 
busquei esse dado tá gente, quatro milhões vou passar exatamente setecentos e sessenta e 
cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais, Presidente, toma postura de Presidente e por favor 
faça, quinze centavos (4,765,735,15). Ai para quem está rindo, está achando muita graça, os 
extratos estão aqui! Certo? Tá aqui, estão rindo? Vem aqui e olha! Olha quem está mentindo 
nessa história. Pode, pode vim Vanusa. Tem mais papel aqui tá Vanusa, se você quiser olhar! 
Depois eu te passo então! Um outro dado importante que deve ser registrado, é que esse valor 
citado era dito por alguns que não existia, porém, hoje estão ocorrendo suplementações de 
recursos que são oriundos de dois mil e dezesseis (2016). Até o momento já foi feito 
novecentos e trinta e três mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos 
(933.266,38) de suplementação, tá! Eu gostaria que quando usasse as redes social também 
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explicasse o que é suplementação, não fica induzindo o povo não! Com conversas aí que 
suplementação é isso ou aquilo, fala certo, tá! Agora vão falar sobre outro ponto aqui Senhor 
Presidente, Senhor Prefeito, foi deixado licitado e publicado a UBS da Vila Verde com o 
dinheiro reservado em conta para construção no valor de quinhentos e vinte e oito mil reais 
(528.000,00), cancelaram essa licitação e nada mais foi dito. Pra onde foi esse dinheiro? Uma 
outra coisa Senhor Presidente e Senhor Prefeito que está aqui, me responda com sinceridade, 
os Senhores acham justo, os Senhores Vereadores também acham justo ter um funcionário 
recebendo três mil e setecentos reais (3.700,00) para entregar cartinhas no postinho da 
Agrovila e ligar e desligar uma bomba? Isso é dinheiro público! Os Senhores também acham 
justo outro funcionário também com o mesmo salário e tenho prova disso, receber para ficar 
dormindo com a cabeça sobre a mesa no pátio da Prefeitura? Sejam francos comigo Senhor 
Presidente; Senhor Prefeito, se os Senhores tivessem uma empresa, os Senhores teriam 
funcionários para fazer esse tipo de serviços com esse salário? Se a empresa fosse de vocês? 
O nosso povo merece mais Senhor Presidente e Senhor Prefeito, mais serviços de qualidade, 
mais empenho, mais dedicação. Depois de tudo isso que eu disse, não acabei ainda, mas vem 
aos Senhores Vereadores, vem o Prefeito pedir um cheque em branco solicitando quarenta 
(40) por cento de direito de suplementar o orçamento. Depois de tudo isso que eu disse, isso 
foi só uma parte, porque terça-feira tem mais coisa para mim dizer, tá! Como que eu Vereador, 
diante desses absurdos cometidos por esta administração posso me fingir de cego e aceitar. 
Muitos estão dizendo por ai Dona Olga e Gilmar que nossa intenção é engessar essa 
administração, eu digo a vocês, o que nós queremos é que nessa administração não vá para o 
fundo do poço, porque engessada ela já está desde o dia primeiro de janeiro. Ou alguém tem 
alguma dúvida sobre isso?  Até agora foram dois (2) Projetos só, e que eu parabenizo o 
Genésio e parabenizo o André. Que foi uma que cria o SUSAF, que indica o caminho do 
SUSAF, onde desloca um funcionário nutricionista determinado para a agricultura. E do André 
cria o cargo de Engenheiro Ambiental. Só! Tem mais alguma coisa ou esqueci? Que foi 
indicado por essa Prefeitura? Teve isso aqui na campanha, cheio de promessas! Encheram o 
povo de ilusão e promessa. Quero que cobrem só cinquenta (50) por cento disso aqui. O que 
engessa companheiros uma gestão, pode ser a incompetência administrativa, falta de 
responsabilidade com as coisas públicas e o amadorismo político. Isso pode engessar uma 
administração! Uma administração que conseguiu deixar o Município em seis (6) meses sem 
remédios, sem atendimento odontológico, sem médicos nos PSF, sem médicos no pronto 
atendimento, transporte para paciente como você citava Gilmar da hemodiálise, atendimento 
limitado na pediatria, atendimento limitado na ginecologia, as especialidades que diziam trazer 
não trouxeram nenhuma, apoio ao agricultor. Se o Orley estiver aí, Orley isso não é para você 
não! Sei que você não é culpado disso não, tá! Você é uma pessoa que eu considero. Posso 
continuar Senhor Presidente? Vocês acham Senhores Vereadores correto dar esse cheque em 
branco há uma administração que ainda não mostrou ao que veio? Votem de acordo com a 
consciência de vocês, é isso que eu peço. Reafirmo aqui, categoricamente, o que for de 
interesse do funcionalismo público, viu Senhores Professores? Da população Sãoroquense, 
essa Casa não hesitará em aprovar qualquer suplementação, desde que comprovada as 
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razões, os motivos e os fins das mesmas. O que eu quero é transparência! Vereador Gilmar 
Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, Senhor Prefeito, colegas desta Casa de Leis, 
Senhores Vereadores e Vereadora, Secretários aqui presentes, dois Ex-Vereadores Léo Lani e 
Elizeusinho que se fazem presentes, meu boa noite a todos! Ensosso todas as palavras do 
colega Vereador Gabriel, onde esses dados que estão aqui, são dados que estão disponíveis 
aqui na Prefeitura. No dia trinta e um do doze (31/12) foi feito o fechamento. Isso é público, 
qualquer pessoa pode ter acesso a isso, então, não tem ninguém aqui falando nada fictício 
não! Fomos buscar dados, porque? Está um dilema na rua, o que é suplementações? 
Quarenta (40) por cento de suplementação! O que é cinco (5) por cento? A Prefeitura só vai ter 
cinco (5) por cento para administrar? Nada disso pessoal! Vocês sabem qual é o orçamento do 
Município de São Roque do Canaã? Aproximadamente vinte e nove (29) milhões, né senhor 
Prefeito? Desses vinte e sete (27), chegando a aproximar vinte e nove (29) milhões. Treze (13) 
milhões é destinado a o que? A folha de pagamento! De vinte e nove (29) tirando treze (13) 
sobra quanto? Aproximadamente quarenta (40) e alguma coisa por cento. Isso é o que vai 
sobrar para o Prefeito fazer o que bem queira, que está dentro do orçamento, dentro da LDO. 
Só que, quando vocês votam num Vereador é para que? Pra ele vir aqui ficar sentado e só 
colocar nome de Rua? Não, para ele fiscalizar! Quarenta (40) por cento vai sobrar, desses 
quarenta (40) por cento o que nós queremos Vereadores? Queremos participar em todas as 
decisões que é feita nesses quarenta (40) por cento. O Vereador tem a obrigação de que tudo 
que for feito além do que não está previsto de passar por ele para ele decidir. Porque qual é o 
problema dos Projetos lá de cima descer aqui para os Vereadores aprovar? Tem alguma coisa 
errada? Nós queremos transparência, eu sou Vereador e quero transparência nos atos. É por 
isso que eu não quero deixar quarenta (40) por cento sem eu saber o que vai acontecer e sem 
vocês saberem o que vai acontecer. Vocês foram eleitos só para fazer um faz-de-conta aqui? 
Não! Nós temos que trabalhar junto com o Prefeito! Nós temos que saber o que está 
acontecendo para nós participar da administração. E o que chegar aqui que é benéfico para a 
população, eu duvido qual é o colega que não vai aprovar! Nós estamos dando cinco (5) por 
cento. Nesses cinco (5) por cento ele vai poder fazer o que ele quiser sem passar por nós, 
más, assim mesmo eu vou fiscalizar, eu quero saber o que vai passar. E o outro restante, ele 
vai ter que prestar conta para os Vereadores. Vereador nós estamos precisando disso; vai ter 
que passar aqui nesse crivo desta Casa de Leis. Então não precisaria ter eleição para ter 
Vereador, se o Vereador vai aprovar um orçamento e vai deixar a disposição para o Prefeito 
fazer o que quiser sem passar para nós! Então é isso pessoal, não tem ninguém aqui querendo 
tirar dinheiro da Prefeitura não! Querendo colocar cinco (5) por cento não, nós queremos 
participar! Eu sou Vereador e como o colega falou que lá atrás acontecia o problema é da outra 
administração, hoje é uma administração nova! É uma administração para todos e eu penso 
assim! Eu penso assim! Então eu estou aqui e tenho a certeza que cada um de vocês vão 
pensar pelo povo na hora de votar nessa Emenda. Porque a Emenda vai ao ensejo de vocês 
poderem decidir as coisas do povo aqui. Quem é de vocês? Eu tô falando a minha opinião e 
defendendo a minha tese do que é representar o povo. Eu fui eleito pessoal, como todos vocês 
foram eleitos para representar doze (12) mil pessoas, não é para fazer vontade de meia dúzia 
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não! Esse é o meu entendimento! E então é isso, não tem ninguém aqui tirando nada que é do 
povo. Tem aqui simplesmente, fazendo jus todos os Projetos de Leis que forem descer para a 
população que passe pelo nosso crivo aqui, no crivo dos Vereadores! Boa noite a todos! 
Vereador Claudecir Strelow: Boa noite! Boa noite Presidente Salvalaio! Boa noite visitantes! 
Eu fico indignado, entristecido, triste, mas triste mesmo um homem igual a você Gilmar 
mentiroso. Você fez o nome com cestas básicas da Prefeitura ano passado. Você forçou o 
Prefeito seis (6), sete (7) meses antes, você era nosso lado e eu conversei várias vezes com 
você e você pressionou o Ex-Prefeito anterior, por pouco tempo você estava num cargo de 
Secretário. Então como você tem moral para falar alguma coisa aqui Gilmar? Você tem que ser 
honesto, ser homem tem de ser! E você Gabriel, admiro muito você! Você foi um cara sempre 
de confiança, mas você Gabriel falar, se você amasse São Roque do Canaã porque você não 
ficou como enfermeiro aqui? Foi trabalhar em Santa Teresa, porque? Porque? Ficasse, que 
quem ama São Roque, eu fico indignado! Eu vou sentar, eu estou tremendo de tanta raiva. 
Vocês não estão querendo a administração ir pra frente não! Vocês querem que o Prefeito não 
administra, que chegue aqui em baixo os cinco (5) por cento para depois pressionar o Prefeito. 
Então boa noite gente que eu estou é nervoso hoje! Vereador Renato Angelo Gastaldi: Uma 
boa noite a todos! Boa noite Mesa Diretora, colegas Vereadores e Vereadora! Eu quero dar a 
minha opinião sobre esta votação! Eu acho que foi muitos anos estes quarenta (40) por cento, 
eu gostaria de mantê-los os quarenta (40) por cento, é uma opinião minha e não quero magoar 
ninguém, más eu acho importante que o Município tem que caminhar, né! Rubens é um 
Prefeito que eu confio e a gente caminhou em muitas Comunidades, em Bairros, e como fui o 
Vereador mais votado por estar junto com o Rubens nestas Comunidades inteiras, então eu 
jamais vou deixar de confiar no meu Prefeito e que ele vai fazer alguma coisa de errado por 
este Município e quero deixar o meu sincero agradecimento aqui. Vou manter os quarenta (40) 
por cento e vou confiar no meu Prefeito e eu quero isso aí para o Município, né? Uma boa noite 
a todos! Dando continuidade à Presidência manteve a continuidade da discussão e neste 
momento retomou a palavra o Vereador Gilmar Meireles que assim se pronunciou: Como eu fui 
citado nobre Vereador, você pode falar, você pode bater, você pode espernear, uma coisa eu 
digo; eu estou do lado do povo, se eu for mentiroso os crivos das urnas falou, então pressão e 
quem tem medo de pressão de alguém gritando aqui, não tenho não! Vamos esperar a 
votação, se a Emenda não passar, ótimo! A única coisa que eu quero é fazer jus a minha 
prerrogativa de Vereador. Agora se o Senhor foi eleito pelo povo e quer representar uma 
minoria, parabéns para o Senhor! Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Então eu também me 
pronuncio como Vereador, nós estamos ouvindo essa questão. Cheque em branco! 
Administração desonesta! Será que foi só na época que eu fui Prefeito e na época hoje que o 
Rubens é Prefeito que é desonestidade, que vai existir? Então eu confio no Prefeito hoje, como 
eu confiei quando eu assumi a administração e me deram isso cinco (5) por cento. Cinco (5) 
por cento e ficavam brincando que não conseguiria administrar, mas graças a Deus 
conseguimos, porque o povo veio e assumiu. Falei com o Prefeito hoje, não tenha medo, você 
teve uma votação de quase setenta (70) por cento dos votos, foi um povo que tá ali, que quer o 
bem de São Roque! Então, você está mostrando e eu estou satisfeito com os serviços. Você 
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está mostrando e tem quatro anos para mostrar e não é com seis (6) meses que tem que fazer 
tudo! E que vai sair também ainda a prestação de contas, como estava e como está hoje e nos 
seis (6) meses o que foi feito. Não é que não foi feito nada! Nós temos muito de usar isso, não 
foi feito nada. E ali eu pergunto o seguinte, na época deixaram cinco (5) por cento e depois os 
próprios Vereadores tiveram que vir e pedir para aumentar, porque era toda hora, você tem 
que trazer urgência né! Sessão de urgência par você fazer votação aonde você tem que tirar 
um dinheiro daqui, da merenda talvez vão botar na saúde, do transporte para você comprar um 
medicamento, depois dum medicamento para cá. Então isso facilita! Segundo a contadora o 
ano passado eles movimentaram trinta e seis (36), o Prefeito chegou a pedir sessenta (60). E 
ali Senhores, eu digo hoje, só o Prefeito agora é que pode ser ladrão? É uma acusação muito 
forte que vocês fazem! É uma acusação! Que será desonesto? Eu procurei e fiquei dentro dos 
meus quatro (4) anos graças a Deus e sai daqui e tenho a minha consciência tranquila, que sai 
honesto, trabalhei com sinceridade, fiz o que pude fazer pelo Município, entendeu? Então eu 
tive também depois dos cinco (5) por cento, passaram também acho que trinta e cinco (35) ou 
quarenta (40) por cento, e quando eu saí, eu fiz questão de deixar para o Prefeito que ia entrar 
o mesmo percentual que eu tinha na época. Então aqui ninguém está favorecendo o Prefeito 
com o dinheiro para ele, mas é que você facilita o trabalho da contabilidade, você engessa um 
trabalho nas Secretarias. Fiscalizar para mim, nós temos que fiscalizar onde está tendo uma 
obra, ir lá ver se está executando direito. Na Secretaria de Saúde, como o Vereador falou falta 
as coisas, vamos fiscalizar. Cobrar do Prefeito, eu não fico aqui falando na Câmara, eu vou lá 
quase todo dia no Gabinete do Prefeito, procuro Secretários e pedir que olhem onde está a 
Rua com Problema, no lugar de eu chegar aqui falando, e a gente vai passando e vendo se 
pode atender. Então, o papel de Vereador, eu estou aqui e já fui do Executivo e falo, hoje cinco 
(5) por cento vai trabalhar? Claro que vai! Agora o maior prejudicado, eu vejo é a população. 
Que vai retardar o trabalho! Eu não posso abrir a palavra aqui para a contadora, mas se ela 
fosse estar aqui para dar explicação, ela ia falar. Eu tenho conhecimento, e na época minha 
era outro contador, era outro, entendeu? Eu ouvi vocês até agora, ouvi o que vocês tinham que 
falar, eu agora vou falar para nós concluir para colocar em votação, entendeu? Então, eu 
também não estou aqui por brincadeira, nós temos aí um programa de Governo que é feito não 
só para quatro (4) anos, mas que é um desejo do Município de ter. Todos isso aí que está feito, 
então a gente ouve toda Sessão a gente tem indicações, duas, três, quatro (2,3,4) indicações, 
então é o desejo de cada Vereador de ver ele fazer também. Para isso nós temos que buscar 
recursos, os recursos que vem, já vem destinados a aquilo que é para fazer, nem Prefeito 
muda e nem Vereador vai mudar, entendeu? Ele já vem para aquilo! Então Senhores, eu estou 
aqui também como Vereador neste mandato e querendo ver do Prefeito, estou ali e converso 
com o Prefeito, ando junto e participo de reuniões com o interesse de fazer. Hoje em tudo o 
Prefeito sofre uma perseguição muito grande, denúncias por qualquer coisa, até da festa de 
primeiro (01) de maio houve denúncia para o Tribunal de Contas. Então isso é brincadeira para 
desgastar o Prefeito. Eu tive isso na minha época também! Então não estou aqui, e posso ser 
sozinho ter meu voto, mas meu voto vai ser sempre aqui em favor do Prefeito, caminhar junto 
com o Prefeito, para que o Prefeito possa fazer uma boa administração. Eu não vou estar aqui 
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trabalhando contra e tentando prejudicar a administração! Após a discussão da Emenda 
Modificativa Nº 001/2017, e dando continuidade aos Trabalhos Legislativos, a Presidência 
submeteu em votação a Emenda Modificativa Nº 001/2017 sendo aprovada pelos Senhores 
Vereadores Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni 
e Olga Maria Dala Barba Simonelli, e votos contrários dos Senhores Vereadores Claudecir 
Strelow, Geraldo Singer e Renato Angelo Gastaldi. Na sequência a Presidência submeteu o 
Projeto de Lei Nº 018/2017, com a Emenda Modificativa Nº 001/2017 à discussão e posterior 
votação sendo aprovado pelos Senhores Vereadores Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, 
Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni e Olga Maria Dala Barba Simonelli e votos contrários 
dos Senhores Vereadores Claudecir Strelow, Geraldo Singer e Renato Angelo Gastaldi. 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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